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مسلحو القلمون:

هزيمة ومكابرة وتبادل اتهامات

فيما يواصل حزب الله ّ
تقدمه في جرود القلمونُ ،ت ّ
صر «جبهة ّ النصرة» على أن مجريات المعركة في صالحها .مجريات
الميدان تفتح الباب أمام أكثر من سيناريو :تسوية النسحاب المسلحين أو «معركة عرسال  »2بتوقيع تنظيم «داعش»
رضوان مرتضى
ّ
حــقــق مـقــاتـلــو ح ــزب ال ـلــه تـقــدمــا غير
م ـت ــوق ــع ف ــي جـ ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون .خ ــال
أيام قليلة ،تمكنوا من السيطرة على
ّ
م ـع ـظــم ال ـ ـجـ ــرود .ل ــم ي ـث ـبــت مـســلـحــو
الفصائل املسلحة في أي من معاقلهم.
أخلوا مراكزهم في املنطقة الجنوبية
مــن جــرود القلمون حيث كانت بقعة
سيطرتهم وانهزموا سريعًا من دون
ّ
ُ
أي م ـقــاومــة ت ــذك ــر .ت ـخــلــوا ع ــن نـقــاط
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،حـ ـت ــى بـ ـ ــدت م ـعــركــة
ُ
ُ
جــرود القلمون ،التي ط ّبل لها وز ِّمــر،
أقـ ــرب إل ــى ك ــذب ــة ال يـمـكــن مـقــارنـتـهــا
بـمـعــركــة الـقـصـيــر أو يـ ـب ــرود .ه ـنــا ال
م ـكــان ل ـخ ـيــانــات «ال ـج ـيــش ال ـح ــر» أو
شراء حزب الله للمجموعات وغيرها
مــن األقــاويــل الـتــي جــرى تــداولـهــا في
ُ
امل ـع ــرك ـت ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن .اســت ـع ـيــض
ّ
ع ــن ذلـ ــك ب ـت ـب ــادل االت ـ ـهـ ــامـ ــات .ت ـب ــرر
«النصرة» تراجعها بـ «خيانة تنظيم
ّ
الدولة الــذي شتت صف املجاهدين»،
عـلـمــا أن ال ـق ـتــال ب ــن الـتـنـظـيـمــن بــدأ
بعد انسحاب الفصائل املنضوية في

انقسام في الفصائل
المسلحة بين تسوية لالنسحاب
والدخول الى عرسال
تشييع الشهيد أحمد توفيق األمين الذي سقط في القلمون (أ ف ب)

لــواء «جيش الفتح» ،بحسب مصادر
مقربة من التنظيم.
ّ
ب ــدا ك ــل وع ـي ــد امل ـســل ـحــن ف ــي الـفـتــرة
الـســابـقــة كــامــا ف ــي الـ ـه ــواء .ل ــم ُي ـقـ ّـدم
إعـ ــان «ج ـيــش ال ـف ـتــح» أو يــؤخــر في
امل ـ ـعـ ــادلـ ــة شـ ـيـ ـئ ــا .ال مـ ـفـ ـخـ ـخ ــات وال
«اسـتـشـهــاديــن» وال مــن يـحــزنــون .لم
ّ
يستثمر مسلحو املـغــاور الجغرافيا
وال صـ ـ ــواريـ ـ ــخ الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـك ـ ــورس ،ك ـمــا
فـ ـعـ ـل ــوا فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي.
وخ ـ ـلـ ــت ال ـ ـج ـ ــرود مـ ـنـ ـه ــم ،حـ ـت ــى ك ــاد
«طلب الشهادة» ُيصبح استثناء في
«س ــاح ــات ال ـج ـه ــاد» .ال ـخ ـســائــر لــدى
ً
الـطــرفــن لــم تـتـجــاوز الـسـتــن مـقــاتــا

(مـ ــن حـ ــزب ال ـل ــه وال ـ ـن ـ ـصـ ــرة) ،رقـ ـ ـ ٌـم ال
يصلح أن ُيــذكــر كحصيلة ل ـ «معركة
ُ
ُ
كـبــرى» ،كما اصطلح على تسميتها.
ّ
هكذا تبدو الـصــورة ،أقــلــه فــي منظار
معسكر الجيش السوري وحزب الله.
ولـ ـ ـك ـ ــن ،ف ـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ال ت ـ ــزال
ّ
«الـنـصــرة» تــؤكــد أن مجريات املـيــدان
في صالحها وأن «انتصارات الحزب
إع ــام ـي ــة فـ ـق ــط» .مـ ـص ــادر م ـقــربــة من
«الـجـبـهــة» تـصـ ّـر على أن «املـعــركــة لم
ُ
تحسم بعد ،وأنها معركة استنزاف ال
حسم» .وتقلل من أهمية التالل التي
خسرتها ،متحدثة عن عشرات التالل

األخـ ـ ـ ــرى ومـ ـئ ــات ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات مــن
الجرود التي ال تزال تحت سيطرتها.
حتى تلة موسى ،تقول املصادر إنها
«تبعد أربع تالل عن الجبة .وأن شباب
النصرة ال يزالون يقاتلون في جرود
ّ
الجبة وعسال الورد» .وتلفت مصادر
ّ
املـ ـع ــارض ــة امل ـس ــل ـح ــة إل ـ ــى إن «ورق ـ ــة
الـقــوة ،أي العسكريني املخطوفني ،لم
ُ
ُ
تـسـتـخــدم بـعــد ،بــل اكــتـفــي بالتلويح
بها مع بــدء املعركة .وهــذا خير دليل
أن املبادرة ال تزال في أيدينا» .مصادر
ّ
خ ـ ــاء مــراكــز
«ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» تـ ـب ــرر إ ُ ّ
استراتيجية بــالـقــول« :كــنــا ننسحب

ُ
حيث نجد أنفسنا نستنزف» .ويؤكد
أبـ ــو م ـص ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ،م ــن «جـبـهــة
س ـج ـيــات م ـص ـ ّـورة
ال ـن ـص ــرة» ،ب ــأن ت ـ ّ
ستنشر قريبًا «توثق كمينًا للنصرة
لعناصر مهاجمة من الحزب وقع على
مـســافــة ثــاثــة كـيـلــومـتــرات مــن جــرود
ب ــري ـت ــال ب ــات ـج ــاه ال ـج ـبــة يـظ ـهــر زيــف
إعالن الحزب عن خسائره».
وم ـ ــع انـ ـ ـ ــدالع الـ ـقـ ـت ــال بـ ــن ال ـف ـصــائــل
املـسـلـحــة ف ــي الـ ـج ــرود ،وأمـ ــام الــواقــع
امل ـس ـت ـج ــد جـ ـ ـ ـ ّـراء خ ـس ــارت ـه ــم ن ـقــاطــا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ب ـ ــات مـ ـس ــار امل ـعــركــة
ّ
م ـخ ـت ـل ـفــا .ف ـق ــد ان ـس ـح ــب امل ـس ــل ـح ــون

بــات ـجــاه ال ـش ـمــال ،أي لـنــاحـيــة ج ــرود
ع ــرس ــال .وبـ ــدأ ال ـحــديــث ع ــن «مـعــركــة
عرسال  .»2ففي هذه الناحية ،يبسط
تنظيم «الدولة» سيطرته على جرود
قارة .ومن جهة الشمالُ ،يسيطر على
ً
وادي ميرا وصوال إلى جرود عرسال.
وهذه البقعة ال تزال هادئة .وإزاء ذلك،
بـ ــرزت فــرض ـيــة ت ـق ــول إن «حـ ــزب الـلــه
ّ
دفع املسلحني نحو الجرود اللبنانية
بهجومه عليهم من الجنوب ،ولو أراد
ّ
إب ـع ــاده ــم ع ــن ع ــرس ــال ل ـش ــن هـجــومــا
مصادر «النصرة»
معاكسًا» .علمًا أن
ُ ّ
تؤكد أن الهجوم الذي شن على الجبة

تقرير

إسرائيل :الحرب مع حزب الله خالل عامين أو ثالثة
يحيى دبوق
واصلت إسرائيل توجيه تهديداتها
ل ـل ـب ـنــان ،م ـح ــذرة م ــن ن ـشــوب «ح ــرب
ثــال ـثــة» ف ــي ح ــال «أخ ـط ــأ ح ــزب الـلــه
فــي ح ـســابــاتــه» .الـتـحــذيــر ج ــاء على
لسان ضابط رفيع في االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية (أمان) ،خالل
عــرض تقدير الوضع األمني للدولة
الـ ـعـ ـب ــري ــة ،أم ـ ـ ــام ع ـ ــدد مـ ــن م ــراس ـل ــي
وســائــل اإلعـ ــام األجـنـبـيــة املعتمدة
في تل أبيب.
وأكد الضابط ،الذي فضل أن ال ينشر
اسمه نظرًا الى حساسية التقديرات
التي أدلى بها ،تزايد مخاطر اندالع
نــزاعــات مسلحة فــي غـضــون عامني

احتمال نشوب الحرب لحسابات خاطئة اآلن أكبر من أي وقت مضى (أرشيف)

أو ثالثة أعوام ،مشيرًا الى أن الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي س ـي ـس ـت ـهــدف م ـنــاطــق
مــدن ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ــي ح ــال ان ــدالع
املــواج ـهــة م ــع ح ــزب ال ـلــه الـ ــذي نشر
قدراته القتالية على امتداد الخريطة
اللبنانية.
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـض ــاب ــط ال ــرفـ ـي ــع ،الـ ــذي
رج ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أنـ ـ ـ ـ ـ ــه رئـ ـ ـي ـ ــس
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـل ــواء
ه ــرت ـس ــي ه ـل ـي ـف ــي ،أن احـ ـتـ ـم ــال أن
تـ ـش ــن دول ـ ـ ــة أو م ـن ـظ ـم ــة مـ ــا ح ــرب ــا
م ـفــاج ـئــة اب ـتــدائ ـيــة ض ــد إســرائ ـيــل،
ً
ب ــات اح ـت ـمــاال أق ــل بـكـثـيــر مـمــا كــان
عـلـيــه ق ـبــل ع ــام ــن أو ث ــاث ــة .إال أن
ذل ــك ،بـحـســب تـعـبـيــره ،ال يـعـنــي أن
إم ـك ــان ن ـشــوب ح ــرب ب ــات مـنـتـفـيــا.

وأضـ ــاف« :اح ـت ـمــال ن ـشــوب الـحــرب
نتيجة تصعيد ما ،بسبب حسابات
خــاط ـئــة ،هــو اآلن أك ـبــر بـكـثـيــر مما
كــان عليه فــي املــاضــي ،ويـعــود ذلك
ت ـ ـحـ ــديـ ــدًا الـ ـ ــى مـ ـنـ ـظـ ـم ــات وجـ ـه ــات
عاملة ضد إسرائيل ومنتشرة من
حــولـهــا» .وهــي إش ــارة رأت وســائــل
اإلع ــام الـعـبــريــة أن ـهــا رســالــة شبه
مباشرة الى حزب الله.
وكـ ــرر ال ـضــابــط ت ـهــديــدات إســرائـيــل
حــول اسـتـهــداف املدنيني فــي لبنان،
وأن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي سيهاجم
كــل األه ــداف فــي الـســاحــة اللبنانية،
و«لنأمل أن تكون خالية من السكان
املــدن ـيــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «ك ــل قرية
لبنانية هي قلعة وحصن عسكري».
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حصة لبنان من عودة فرنسا
إلى الشرق األوسط
جـنــوبــا ب ــدأه مـقــاتـلــوهــا ،وأن الـحــزب،
بــالـتــالــي ،لــم يختر فـتــح الـجـبـهــة ،كي
ّ
ُيقال إن غاية الهجوم حشر املسلحني
في جرود عرسال.
ع ـل ــى األرض ،ي ـض ـيــق ال ـخ ـن ــاق عـلــى
ّ
ّ
الفصائل املسلحة ،وبــات مسلحوها
محصورين في بقعة جغرافية تصغر
تــدري ـج ـيــا .وبــال ـتــال ــي ،ي ـج ــري ت ــداول
سيناريوات عدة لأليام املقبلة .أحدها
يـسـتـنــد إل ــى م ـع ـلــومــات ت ـت ـحــدث عن
مفاوضات بدأت للوصول الى تسوية
ّ
تفتح الطريق النسحاب املسلحني إلى
العمق الـســوري بضمانات مــن حزب
الـلــه .وهـنــا ُيحكى عــن انقسامات في
الفصائل بني مؤيد ورافض .وإذا فشل
ه ــذا الـخـيــار ،ف ــإن الـسـيـنــاريــو الثاني
يتمثل بــدخــول عــرســال مـجــددًا ،وهو
م ــا تــرف ـضــه «الـ ـنـ ـص ــرة» ،رأس حــربــة
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـق ــات ـل ــة ف ــي ال ـق ـل ـمــون،
باعتباره خطيئة ارتكبتها بدخولها
ّ
ف ــي آب امل ــاض ــي إل ــى جــانــب مسلحي
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة» الـ ــذيـ ــن اجـ ـت ــاح ــوا ال ـب ـل ــدة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .م ـص ــادر إســام ـيــة تشير
الــى معلومات عــن استعداد مسلحي
«الدولة» للهجوم على عرسال مجددًا
ألكثر من اعتبار ،أحدها ضمان خط
اإلم ــداد ،والـثــانــي تحقيق نصر مــواز
لـتـقـ ّـدم حــزب الـلــه عبر السيطرة على
ب ـلــدة لـبـنــانـيــة ،وبــال ـتــالــي ،اس ـت ــدراج
ال ـح ــزب ال ــى مــواج ـهــة داخـ ــل عــرســال
لتقديرهم بأن الجيش سيكون عاجزًا
عن مواجهتهم ،ما يعني اشعال فتنة
طائفية في الداخل اللبناني.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،س ـي ـطــر
الجيش الـســوري ومقاتلو حــزب الله
ع ـلــى غــالـبـيــة سـلـسـلــة ت ــال ال ـب ــاروح
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ال ـت ــي تــرت ـفــع 2450
م ـت ـرًا ع ــن سـطــح ال ـب ـحــر ،وه ــي عـبــارة
ع ــن مـجـمــوعــة ت ــال تـبـلــغ مساحتها
الـتـقــريـبـيــة  20كـلــم م ــرب ــع ،م ــن بينها
«م ــرص ــد الـ ـ ـ ـ ــزالزل» ،ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات
اس ـت ـم ــرت م ـنــذ أول م ــن أم ـ ــس .كــذلــك
سيطرت الـقــوات املهاجمة على كامل
م ــرتـ ـف ــع ضـ ـه ــر الـ ـ ـه ـ ــوا ش ـ ـمـ ــال ش ــرق
ب ـلــدة يــونــن الـلـبـنــانـيــة ،والـ ــذي تبلغ
م ـس ــاح ـت ــه  6ك ـل ــم مـ ــربـ ــع .وي ـت ـض ـمــن
ً
املــرتـفــع ت ــاال ع ــدة ،أهـمـهــا تـلــة الــرايــة
( 2330م) التي تشرف بشكل مباشر
على جرود عرسال ،إضافة إلى بعض
م ـعــابــر املـسـلـحــن غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة من
ج ــرد عــرســال إل ــى ج ــرود راس املـعــرة
السورية.

ورأى أن ه ـ ـنـ ــاك راب ـ ـط ـ ــا أس ــاسـ ـي ــا
ب ــن «ت ـه ــدي ـ َـدي» إيـ ــران وحـ ــزب الـلــه.
وأوض ــح أن «تـهــديــد إي ــران ملموس
ولـيــس عــرضـيــا ،إذ إن ط ـهــران تريد
أن ت ـه ـي ـم ــن عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ،وم ــا ح ــزب ال ـلــه إال إح ــدى
األدوات الـتــي تستخدمها لتحقيق
هذه الهيمنة» .وحــذر من أن االتفاق
ال ـجــاري الـتـفــاوض عليه بــن ال ــدول
الكبرى وإيــران حول برنامج طهران
النووي ال يقتصر خطره على ما فيه
وحسب ،إذ إن من شأن اتفاق كهذا أن
يوفر إليــران ازدهــارًا اقتصاديًا ،وأن
يمكنها من زيادة مساعداتها املالية
ملنظمات فــي املنطقة ،وعـلــى رأسها
حزب الله.

يشكل الحضور
الفرنسي مجددًا في الشرق
األوسط عامل ثقة بالنسبة
الى دول الخليج ،وبإمكان
لبنان أن يستفيد منه .لكن
بالنسبة الى باريس ،ليس هناك
شخصية لبنانية يمكن أن
تعتمد عليها إلمرار الحل أو
إدارته في لبنان
هيام القصيفي
إلى أي حد يمكن أن يستفيد لبنان من
عــودة الحضور والــدور الفرنسيني إلى
الخليج والشرق األوسط؟
الـ ـس ــؤال املـ ـط ــروح م ــن زاوي ـ ــة االه ـت ـمــام
الـفــرنـســي بــالــرئــاســة الـلـبـنــانـيــة ،أو من
خالل صفقة السالح السعودية لصالح
لبنان بقيمة ثالثة مليارات دوالر ،يأتي
في أعقاب عودة فرنسا الى املنطقة من
ب ــواب ــة الـصـفـقــات ال ـتــي عـقــدتـهــا أخـيـرًا
لبيع طائرات رافال إلى قطر ومصر ،أو
حتى من خــال صفقة السالح للجيش
اللبناني عبر الرياض ،وحرص الرئيس
الفرنسي فرنسوا هــوالنــد على تعزيز
عالقته بالسعودية ودول الخليج.
ففي مقابل تــراجــع االهـتـمــام األميركي
بــال ـت ـفــاص ـيــل امل ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ ــإدارة ش ــؤون
الشرق األوسط ،واالكتفاء بإدارة خيوط
ال ـل ـع ـب ــة عـ ــن بـ ـع ــد ،مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
الـتــوازن بــن حــوارهــا االستراتيجي ،ال
الـنــووي فقط ،مــع إي ــران ودعمها طاقم
الحكم الـجــديــد فــي الـسـعــوديــة ورعــايــة
«عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» ،تـعـمــل فــرن ـســا على
إع ـ ــادة تـثـبـيــت ح ـض ــوره ــا ف ــي ال ـشــرق
األوسط وإرساء شراكة جديدة مع دول
الخليج.
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ي ـخ ـت ـل ــف دور ف ــرنـ ـس ــا فــي
الخليج الـعــربــي عــن دوره ــا فــي شمال
أفريقيا .ولطاملا كــان دورهــا محصورًا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األدنـ ـ ـ ـ ــى ،وال س ـي ـم ــا بـعــد
سقوط الدولة العثمانية ،وحتى بعيد
نيل ال ــدول الـتــي انبثقت عــن انهيارها
اسـتـقــالـهــا .ل ــذا تــأخــذ ص ــورة الرئيس
االش ـت ــراك ــي ف ــي قـطــر أو ال ـس ـعــوديــة او
مصر الحالية أبعادًا أخرى ال تشبه أبدًا

ص ــورة سلفه ومـثــالــه فــرنـســوا ميتران
في مصر ـ ـ األهرام التي كان يحلو له أن
يزورها سنويًا.
بني الصورتني فارق تاريخي ومتغيرات
ك ـث ـيــرة سـمـحــت ل ـه ــوالن ــد ،ف ــي اللحظة
التي ترزح فيها فرنسا تحت عبء أزمة
اقـتـصــاديــة مــن جـهــة ،وم ــن جـهــة ثانية
صـعــود الـيـمــن املـتـطــرف مـقــابــل تأجج
ال ـصــراع مــع التنظيمات الجهادية في
فرنسا ،وال سيما في أعقاب تفجيرات
شــارلــي إي ـب ــدو ،أن يـعـقــد صـفـقــات بيع
طــائــرات مــع دول الخليج الـتــي تفتش
ب ــدوره ــا ع ــن حـلـيــف غ ــرب ــي ي ـقــف على
مسافة من طهران.
تـسـتـفـيــد فــرن ـســا راهـ ـن ــا م ــن تـمــايــزهــا
عــن واشنطن فــي مقاربتها الـحــوار مع
ً
إيــران ،رغــم أن لباريس باعًا طويال في
ال ـعــاقــة مــع ال ــدول ــة اإلســام ـيــة ،فــي ما
يتعلق بالتأثيرات اإليــرانـيــة فــي كثير
مــن مـلـفــات املـنـطـقــة ،وم ــا يعنينا منها
في لبنان سابقًا خــال أزمــات الرهائن
وح ــدي ـث ــا إبـ ـ ــان حـ ـ ــروب إس ــرائـ ـي ــل ضــد
لبنان وانـتـخــابــات رئــاســة الجمهورية
واتفاق الدوحة.
ورغم العالقة السوية نسبيًا مع إيران،
وقفت فرنسا في وجــه االتفاق النووي
واستمرت في إعطاء مالحظاتها عليه،
رغ ــم تـقــدمــه عـلــى خ ــط واش ـن ـطــن .وفــي
الخارجية اإليراني
وقت كان فيه وزيــر
ّ
مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ي ـمــن عــاقـتــه مع
نظيره األميركي جون كيري ،كان وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي ل ـ ــوران فــابـيــوس
يبني استراتيجية جديدة مع السعودية
ويعزز العالقة مع الــدول العربية التي
تـنـظــر بــري ـبــة ش ــدي ــدة ال ــى م ــا تنسجه
حليفتها الـتـقـلـيــديــة م ــع خـصـمـهــا في
إدارة ملفات الـشــرق األوس ــط ،وهــو ما
ظهر في التعامل السعودي والخليجي
مع قمة كامب دايفيد.
تـسـعــى فــرنـســا وف ــق ذل ــك ال ــى الــدخــول
ع ـلــى خ ــط ع ــواص ــم عــرب ـيــة فــاع ـلــة على
مستويني ،األول اقتصادي بحيث تعيد
ترميم اقتصادها بأموال خليجية ،عبر
ص ـف ـقــات س ــاح وطـ ــائـ ــرات ،وق ــد ب ــدأت
حـمـلــة ت ــروي ــج داخ ـل ـيــة مل ــا تـخـلـقــه هــذه
الـصـفـقــات م ــن ف ــرص عـمــل للمواطنني
الفرنسيني .والثاني التنسيق مع هذه
الــدول في مواجهة اإلرهــاب الــذي يطال
ف ــرن ـس ــا ،والـ ـت ــي ي ـس ـت ـمــر ف ـي ـهــا ال ـج ــدل
ح ــول ط ــرق معالجة اإلس ــام الفرنسي
واس ـت ـي ـع ــاب ــه وت ـع ـم ـي ــق ان ــدم ــاج ــه فــي
املجتمع الـفــرنـســي ،وف ــي الــوقــت نفسه

تعيد فرنسا حضورها إلى الشرق األوسط عبر البوابة الخليجية (أ ف ب)

دع ــم ه ــذه ال ـ ــدول ف ــي مــواج ـهــة الـتـمــدد
اإليراني ومفاعيل االتفاق النووي.
دخ ـل ــت فــرن ـســا ال ـت ــي ت ـشــن ح ــرب ــا ضد
الحركات الجهادية في شمال أفريقيا،
مــن دون أن ننسى تدخلها فــي ليبيا،
ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ ـ ال ـخ ـل ـي ـجــي
ل ـض ــرب ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا
والـ ـع ــراق ،وس ــط ارت ـف ــاع خـشـيـتـهــا من
تــدفــق مواطنيها لــالـتـحــاق بالتنظيم
ومـ ــن تــدف ـق ـهــم املـ ـض ــاد ب ـع ــودت ـه ــم ال ــى
فـ ــرن ـ ـسـ ــا .وف ـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـسـ ـع ــى ال ــى
استيعاب هـجــرة األقـلـيــات الـهــاربــة من
جـحـيــم الـ ـح ــروب ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط؛
وفــي مقدمهم املسيحيون ،عبر تنظيم
ه ـجــرات م ــدروس ــة لـلـعــائــات الـســوريــة
والعراقية النازحة.
ت ـع ـيــد ف ــرن ـس ــا ح ـض ــوره ــا الـ ــى ال ـش ــرق
األوس ـ ــط ع ـبــر ال ـبــوابــة الـخـلـيـجـيــة ،في
وق ـ ــت ي ـ ـحـ ــاول ف ـي ــه ل ـب ـن ــان الـ ـنـ ـف ــاذ مــن
الصراع املفتوح بني محورين سعودي
وإي ـ ــران ـ ــي ،لـتـثـبـيــت اسـ ـتـ ـق ــراره بــالـحــد
األدن ــى .فـهــل يمكن لفرنسا أن تساعد

واشنطن تركت
لباريس مساحة لتحريك
عجلة ملف الرئاسة

ً
ف ــي ح ـم ــاي ــة االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،وصـ ـ ـ ــوال ال ــى
تحقيق انتخابات رئاسة الجمهورية؟
أم أن ص ـ ـ ـ ــورة ه ـ ــوالن ـ ــد ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع
مجلس التعاون الخليجي سيكون لها
ارتداداتها السلبية؟
خبر لبنان فــي األشـهــر األخ ـيــرة الــدور
الفرنسي تجاه لبنان من خــال صفقة
ال ـســاح وت ـحــرك املــوفــد الـفــرنـســي جــان
فرنسوا جيرو في اتجاه إيران والرياض
في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
وإذا كــانــت صفقة ال ـســاح قــد ترجمت
عمليًا بدفعة أولــى تنفذ وفــق برنامج
س ـع ــودي ـ ـ فــرن ـســي م ـش ـتــرك وسـتـكــون
م ــراحـ ـل ــه ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ـ ــد ،ف ـ ــإن ال ـت ـحــرك
الرئاسي وصل الى طريق مسدود ،رغم
الـلـقــاءات التي عقدها املــوفــد الفرنسي
مع املسؤولني اإليرانيني والسعوديني،
أو حتى من خالل حركة هوالند العربية
واستقباله مسوؤلني لبنانيني زمنيني
وروحيني.
يقول أحد السياسيني ممن يتواصلون
بــاس ـت ـمــرار م ــع ال ــدوائ ــر ال ـفــرن ـس ـيــة إن
واشنطن تركت لفرنسا املساحة الكافية
لتتحرك في لبنان وتحاول القيام بما
يمكن القيام به من أجــل تحريك عجلة
م ـل ــف الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى ال ـع ــاق ــات
الفرنسية ـ ـ اللبنانية التقليدية ،علمًا
بأن فرنسا لم تقطع يومًا عالقاتها مع
كل األطراف وال سيما مع حزب الله.
لـكــن حـتــى اآلن ،ل ــم تـتـمـكــن فــرنـســا من
إح ــداث خــرق فــي ج ــدار األزم ــة ألسباب
ال ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ـبـ ــاريـ ــس وحـ ـ ــدهـ ـ ــا .إذ ال
ي ــوج ــد لـ ـ ــدى ف ــرن ـس ــا ح ــالـ ـي ــا ،بـحـســب
ه ــذا الـسـيــاســي ،أي شخصية لبنانية
بــإم ـكــان ب ــاري ــس أن تـعـتـمــد عـلـيـهــا في
مقاربة امللف اللبناني مــن كــل جوانبه
(ك ـمــا ك ــان يـحـصــل ســاب ـقــا ب ــن فــرنـســا
وقـيــادات مارونية أو حتى بــن فرنسا
والرئيس الراحل فريق الحريري) .ورغم
أن باريس تستقبل شخصيات لبنانية
باستمرار ،إال أنها حتى اآلن لم تتمكن
م ــن وض ــع ثـقـتـهــا بشخصية يـمـكــن أن
تشكل حــالــة مستقلة تنفذ مــن خاللها
ال ــى وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة ح ــل متكامل
لألزمة اللبنانية.
من اآلن وحتى مجيء السفير الفرنسي
الـجــديــد إيـمــانــويــل ب ــون ،وه ــو الـعــارف
ب ـ ـش ـ ــؤون لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ــوص ـف ــه
مستشارًا لـهــوالنــد ،تسعى فرنسا الى
أن تضيف مــزيـدًا مــن عــوامــل الثقة في
اتـصــاالتـهــا مــع املـســؤولــن اللبنانيني،
وال سيما أن بون سيلعب دور السفير
وامل ــوف ــد ال ـخــاص فــي الــوقــت عـيـنــه ،في
شـكــل يـسـمــح لـفــرنـســا ب ــأن ت ـكــون أكـثــر
فعالية من املرحلة السابقة .لكن العبرة
ت ـب ـقــى دائـ ـم ــا ف ــي ال ـت ـن ـف ـيــذ ،ف ــا تـتـكــرر
ت ـج ــارب ســاب ـقــة ،ان ـس ـحــب فـيـهــا ال ــدور
الفرنسي تحت ضغط الثقل األميركي،
ّ
وتفلت املسؤولني اللبنانيني أيضًا من
تعهداتهم.
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سياسة

السبب الحقيقي للحرب
عامر محسن
يظهر التحقيق األخير للصحافي غيث عبد األحــد ـ ـ الــذي شهد ،من
صـنـعــاء ،مــرحـلــة «ن ــزول أن ـصــار الـلــه مــن الـجـبــال» وسيطرتهم على
العاصمة ـ ـ الكثير مما يخفيه االعالم العربي عن اليمن ،ويدعم التحليل
الذي يحاجج بأن الهدف الحقيقي للسعودية من حربها ضد اليمن لم
يكن «مواجهة ايران» أو اعادة الروح للقومية العربية بل ،ببساطة ،منع
مستقر وتوافقي في البلد الكبير الــذي ّ
ّ
يحدها
قيام نظام سياسي
ّ
جنوبًا ،وهو ـ ـ ال نفوذ ايران وال تمدد مقاتلي صعدة ـ ـ السيناريو الذي
يخيف الرياض فعليًا ويدفعها الى الحرب.
ّ
في األعوام املاضية ،راقبت السعودية كل النخب املوالية لها في اليمن،
ّ
ّ
والتي تحكمت عبرها بالعملية السياسية ،أقله منذ عام  ،1994وهي
ُ
ّ
زمن
تقصى أو تهزم أمــام الحوثيني .والحكم السعودي قد قــرر منذ ٍ
بلد صار عدد سكانه يزيد على الثالثني
بعيد أن ال يسمح للسلطة ،في ٍ
مليونًا ،بأن تفلت من يده .هذا قد ّ
يفسر قول املندوب األممي ،جمال
بنعمرّ ،إن الحملة السعودية ابـتــدأت حــن كــان الفرقاء السياسيون
على وشك التوصل الى اتفاق حول ادارة الحكم (وايضًا رفض األداة
السعودية األســاس في اليمن« ،الرئيس» هــادي ،في  28آذار ملبادرة
هــدنــة تــوقــف القصف على ب ــاده ،واصـ ــراره على استكمال الحملة
وتصعيدها حتى عودة النظام السياسي القديم).
مــن وجـهــة نظر ّ
معينة ،قــد تـكــون الــريــاض قــد نجحت فــي مسعاها
ّ
بمجرد ادخالها لـ «أنصار الله» في أتون الحرب ومعادالتها ،واجبارهم
على الخروج من املناطق «املتعاطفة» الى الجنوب ومحاصرة عدن ،في
ّ
غياب اتفاق سياسي مع الجنوبيني ينظم العالقة مع املؤسسة الحاكمة
ّ
ويصحح أخطاء املاضي .دخل الحوثيون صنعاء من دون
في اليمن
مقاومة ألن الناس والقبائل كانت قد أحبطها النظام السياسي القديم،
واستبدال بطانة علي عبد الله صالح (التي تقوم على العائلية والفساد)
بأخرى (يقودها االخــوان) أكثر فسادًا وتبعية .ولكن ،كما قال أحد
ّ
السياسيني لغيث عبد األحــد ،ما معنى أن توفر ماليني الرياالت من
ّ
حسابات الفساد فيما يقع البلد تحت عدوان يكلفه املليارات؟
جهة أخرى ،فإن تاريخ الحركة الحوثية يعكس بوضوح عناصر
من ٍ
ّ
ال ـق ــوة ال ـتــي سـمـحــت لـهــا بــاالس ـت ـمــرار واالن ـت ـش ــار ،ف ــي ظ ــل أصـعــب
ّ
يصوره االعــام العربي املسعور بالطائفية،
الظروف .على عكس ما
فالحوثيون ال يرون أنفسهم كحركة مذهبية ،مع أن جهود السعودية
ّ
ّ
خالل السنني املاضية تركزت على شق البلد طائفيًا؛ وال يرون الزيدية
كامتداد «شيعي» .فــي الــوقــت نفسه ،فــإن هــذه الحركة االحيائية قد
قامت في وجه ٍّ
تحد ثقافي فرضه عليها انتشار الوهابية والسلفية
في اليمن منذ السبعينيات .هذه الوضعية أجبرت «أنصار الله» على
دخــول السياسة مــن بــاب اقـنــاع الـنــاس والعمل «مــن تحت» فــي حلبة
الهيمنة الثقافية ،وهذا أهم شروط الحركات الجماهيرية.
َ
ّ
ثانيا ،وعلى عكس «التراث السياسي» في اليمن ،يركز الحوثيون كثيرًا
على فكرة االعتماد على النفس واالقتصار على ّ
تبرعات املناصرين؛
كما قال أحد قــادة الحركة للصحافي ساخرًا من العقوبات األممية:
حني ال تملك حسابات مصرفية ،وال حاجات مكلفة ،ال تعود تؤثر بك
قــرارات النظام الدولي وال ّ
تغير األحــاف ،وال يمسك قــرارك أحــد .قد
ّ
مستقر،
تكون السعودية منعت «أنصار الله» من بناء نظام سياسي
ولكن حركة تقوم على معاداة العرش السعودي واميركا ،وتأسست
على قصة استشهاد كربالئية الطابع ،وتؤمن بأن قتال األقوياء قد
كتب عليها ،لن ّ
تهزها فكرة الحرب واملواجهة.

قضية اليوم

هستيريا  14آذارية ضد «العسكرية»:

محاولة تعويض
خسارة القلمون
لم يبق مرجع أو عابر
سبيل من فريق  14آذار ،إال
ّ
و»بل» يده بالحكم على
ميشال سماحة ،في محاولة
إلشاحة النظر عن خيبتهم
مما يحصل في القلمون
وغيرها .فيما ّ
يتقدم
وكيل الدفاع عن سماحة
اليوم بتمييز للحكم ،مطالبًا
بـ «تخفيض العقوبة (4
سنوات ونصف مع احتساب
مدة التوقيف منذ  9آب
 )2012وإعادة النظر بقرار
تجريده من حقوقه
»المدنية وإعالن براءته

آمال خليل
أخ ــرج حـكــم املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة على
الــوزيــر السابق ميشال سماحة فريق
 14آذار ع ــن ط ـ ــوره .غ ـضــب اآلذاري ـ ــن
م ــن تـ ـق ـ ّـدم قـ ـ ــوات املـ ـق ــاوم ــة وال ـج ـيــش
ال ـســوري فــي منطقة القلمون وجــرود
ال ـس ـل ـس ـل ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـج ـب ــال ل ـب ـن ــان،
ت ـفـ ّـجــر ت ـحــت ع ـن ــوان االح ـت ـج ــاج على
املحكمة العسكرية ،واملطالبة بإلغائها
وب ـم ـعــاق ـبــة ال ـق ـض ــاة ال ــذي ــن أصـ ـ ــدروا
الـ ـحـ ـك ــم .ب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا ام ـ ــس أن ت ـيــار
املستقبل وحلفاءه يستشعرون القلق
م ــن نـتـيـجــة م ـع ــارك ال ـق ـل ـمــون ،بـعــدمــا
ف ـش ــل ره ــانـ ـه ــم ع ـل ــى ق ـ ـ ــدرة مـسـلـحــي
تـنـظـيـمــي «ال ـق ــاع ــدة» و»داعـ ـ ــش» على
اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ال ـ ـجـ ــرود.
ف ــالـ ـتـ ـي ــار األزرق بـ ـ ــات يـ ـخـ ـش ــى مــن
ان ـع ـكــاس ت ـق ـ ّـدم ال ـح ــزب ف ــي الـقـلـمــون،
عـلــى مــوازيــن الـقــوى الــداخـلـيــة .وبـنـ ً
ـاء
على ذلــك ،يــريــد «املستقبل» استغالل
الحكم على سماحة للتغطية على ما
جرى في القلمون من ناحية ،ولخوض

عدل في الرعية
في وقت سابق ،كانت السهام نحو املحكمة العسكرية تصوب من ناحية
فريق  8آذار .منها في عام  ،2010عندما أخلت سبيل الشيخ عمر فستق
بكفالة مالية بعد حكم سابق ضده بالسجن املؤبد .ثم بعد عامني ،بإخالء
سبيل العميل فايز كرم بعد حكم مخفف عليه بالسجن لعامني .بعد أقل من
شهر ،في  22أيار ،حاولت أن ّ
تعدل امليزان .فأخلت سبيل شادي املولوي الذي
ً
وصل إلى طرابلس بطال بسيارة الصفدي .قبل أقل من شهر ،حكمت على
فستق باملواد ذاتها التي أدانت بها ميشال سماحة 3 ،سنوات .وحكمت على
أحد أبرز قياديي «القاعدة» ومحاور طرابلس وقاتل الجيش في نهر البارد،
حسام الصباغ بالسجن عامني .وعادلت سجل جمال الدفتردار اإلرهابي
بالسجن لسبعة أعوام .واكتفت بمدة توقيف «القاعدي» الطرابلسي الشيخ
محمد بسام حمود .قبيل النطق بحكم سماحة ،أعلن رئيس املحكمة العميد
خليل إبراهيم بأن النيابة العامة العسكرية صرفت النظر عن اإلستماع
لشهادة عميد حمود املتهم بتمويل أحداث طرابلس وتحضير املقاتلني
وتحريضهم .محكمة التمييز التي لجأ املتضررون من حكم سماحة إليها،
أخلت في السنوات األخيرة سبيل عدد من العمالء من شربل القزي إلى زياد
الحمصي ويوسف الجراح.

ّ
ستعوضه
معركة سياسية يــرى انها
ب ـعــض م ــا خ ـس ــره ف ــي الـ ـج ــرود .كــذلــك
يريد التيار استغالل القضية الستباق
مــوقــف النائب ميشال عــون الـيــوم من
اس ـت ـم ــرار ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ــاح
ب ـ ــامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ربـ ـط ــا
بالتعيينات األمـنـيــة ،وخـطــاب األمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
غ ـدًا ال ــذي ُيـنـتـظــر مـنــه وض ــع «اإلط ــار
السياسي» ملعارك القلمون والسلسلة
ال ـشــرق ـيــة .وبـ ــدا الف ـتــا ف ــي ه ــذا اإلط ــار
تصريح وزير الداخلية نهاد املشنوق
الذي قال فيه إن «كل شيء بات مباحًا،
وليسمع من يريد أن يسمع».
ّ
ق ـضــائ ـيــا ،تـســلـمــت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز
العسكرية مساء أمس الطعن بالحكم
الصادر عن املحكمة العسكرية الدائمة
ف ــي ح ــق س ـمــاحــة املـ ـق ـ ّـدم م ــن مـفــوض
ال ـح ـكــومــة لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة الـعـسـكــريــة
القاضي صقر صقر ،بناء على طلب
مــدعــي ع ــام الـتـّمـيـيــز ال ـقــاضــي سمير
حمود الذي تلقى بدوره إشارة وزير
العدل أشرف ريفي في هذا الشأن.
في انتظار حكم التمييز ،ال يزال ريفي
تحت وقــع الهستيريا .بعد ردة فعله
األولـيــة بعيد تلقيه نبأ الحكم ،أعلن
أم ــس أن «قـضـيـتـنــا الــوطـنـيــة املقبلة
ه ــي امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ــري ــة» .م ــن أم ــام
ض ــري ـح ــي رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ووس ـ ــام
الـحـســن فــي وس ــط ب ـي ــروت ،أن ــذر بــأن
«إجراءاتنا كوزارة عدل بدأت وطلبنا
التمييز بالحكم وأحلنا القاضية التي
تـقــاعـســت ع ــن واج ـبــات ـهــا الـقـضــائـيــة
إلــى التفتيش القضائي» .لكن تأثير
ال ـصــدمــة ،أف ـق ــده الـتــركـيــز حـتــى على
صالحياته .الهاشم أوضــح أن ريفي
«ليس ذا صفة أو سلطة على املحكمة
ـاض» .سيد
الـعـسـكــريــة أو عـلــى أي ق ـ ـ ٍ
«الـعــدلـيــة» شـ ّـهــر باملستشارة املدنية
ف ــي ه ـي ـئــة امل ـح ـك ـمــة ال ـق ــاض ـي ــة لـيـلــى
رعيدي الذي يخالف األصول« .عندما
ي ـح ـل ــف الـ ـقـ ـض ــاة الـ ـيـ ـم ــن ،ي ـق ـس ـمــون
على إبقاء املذاكرة سرية بني القضاة
وع ــدم تسريبها حـتــى إل ــى التفتيش
القضائي أو مجلس القضاء األعلى،
ف ـمــن سـ ـ ّـرب مــوقــف رع ـي ــدي م ــن ملف
سـمــاحــة س ــواء اعـتــرضــت عـلـيــه أم لم
ت ـع ـتــرض؟» ت ـســاءل ال ـهــاشــم .مجلس
ال ـق ـضــاء ســانــد رع ـي ــدي .ف ــي ب ـيــان له
ّ
ذكــر بأن «النظام القضائي في لبنان
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بهدوء

المشروع الخليجي...
والعثماني؛ انتهت اللعبة!
ناهض حتر

ريفي ليس
ذا صفة أو
سلطة على
المحكمة
العسكرية
أو على أي
قاض (هيثم
ٍ
الموسوي)

يلحظ طــرقــا للمراجعة ضــد أي قــرار
يشكى منه وفق آلية محكومة بجملة
شـ ـ ــروط أه ـم ـه ــا الـ ـس ــري ــة .ف ــا ي ـجــوز
خرقها عبر اإلع ــان عــن إحــالــة قاض
بــالــذات عـلــى التفتيش الـقـضــائــي أيــا
كانت األسباب أو الظروف».
رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية سمير
جـ ـعـ ـج ــع اعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـ ــه «ح ـ ـ ـ ــان ال ــوق ــت
لـلـتـخـلــص م ــن امل ـحــاكــم اإلسـتـثـنــائـيــة
وف ــي طـلـيـعـتـهــا الـعـسـكــريــة وال ـع ــودة
الى املحاكم املدنية» .أما النائب وليد
ج ـن ـبــاط فــاع ـت ـبــر أن ال ـح ـكــم «ي ـش ـ ّـرع
اإلغـتـيــال والـتـفـجـيــر» .األمــانــة العامة
لـ ـق ــوى  14آذار أدانـ ـ ــت ووقـ ـف ــت عـنــد
ضريح وسام الحسن في بيروت على

غرار وفد من التيار .لكن اإلدانة األبرز
وردت م ــن ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــدي .ن ـســي
الرجالن مساعيهما لدفع كفاالت عدد
من املوقوفني اإلسالميني ،منهم شادي
املولوي ،وأبديا خشيتهما على مبدأ
املساواة بني اللبنانيني بالقانون.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاء ،ن ـ ـ ـفـ ـ ــذ ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
والحقوقيني في «املستقبل» اعتصامًا
اح ـت ـجــاج ـيــا أمـ ـ ــام م ـق ــر امل ـح ـك ـمــة فــي
املتحف.
في املقابل ،توالت املواقف املتضامنة
مــع املحكمة ورئيسها العميد خليل
إبراهيم الذي طالب ريفي بمحاكمته.
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ع ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،رش ــح

الـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة الـعـمـيــد
إب ــراه ـي ــم ،ملـنـصــب وزاري ألن ــه «أح ــق
من الذين افرجوا عن عمالء اسرائيل
وأصبحوا وزراء».
كتلة الوفاء للمقاومة ضمنت بيانها
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ت ـل ـم ـي ـحــا إلـ ـ ــى ال ـس ـج ــال
ح ـ ـ ــول حـ ـك ــم س ـ ـمـ ــاحـ ــة .اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن
إص ــرار البعض على اعتماد سياسة
ازدواج ـيــة املعايير إزاء عمل القضاء
املختص وممارسة التهويل واإلبتزاز
ضـ ـ ـ ــده ،وعـ ـ ـ ــدم ال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن ش ــرع ــة
القانون وميوله السياسية املتقلبة،
لن يمكنه من ترهيب القضاة وال من
وضــع يــده على القضاء وال مصادرة
أقواسه وال إمالء ميوله عليه».

ّ
«قائد المحاور» يخالف القانون ويشهر بالقضاء
علي الموسوي
خ ــرج وزي ـ ــر ال ـع ــدل الـ ـل ــواء املـتـقــاعــد
أشـ ـ ـ ـ ــرف ريـ ـ ـف ـ ــي عـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول
ال ـقــانــونــي املـعـتـمــد ف ــي ص ـلــب مـهــام
ّ
وزارة ال ـع ــدل ،والـ ــذي س ــار عـلـيــه كــل
وزراء الـ ـع ــدل ال ـســاب ـقــن م ــن قـضــاة
ومحامني وسياسيني ،بعدم الجهر
ّ
بـمـعــارضــة حـكــم قـضــائــي حــتــى ولــو
كــان ص ــادرًا ّضـ ّـدهــم شخصيًا أو في
دعـ ــوى تـتـعــلــق ب ـهــم م ـب ــاش ــرة .صـ ّـب
غ ـض ـب ــه ع ـل ــى امل ـح ـك ـم ــة ال ـ ّع ـس ـكــريــة
وح ـك ـم ـه ــا ال ـ ـص ـ ــادر ب ـ ـحـ ــق الـ ــوزيـ ــر
ّ
قضية
األس ـبــق مـيـشــال سـمــاحــة فــي
ّ
طلب املخبر
نقل متفجرات بناء على ّ
م ـ ـيـ ــاد كـ ـ ـف ـ ــوري الـ ـ ـ ــذي ج ـ ــن ـ ــده ف ــرع
املعلومات ،أيام كان ريفي مديرًا عامًا
لقوى األمن الداخلي.
القضاء أن وقف
لم يسبق في تاريخ
ّ
وزي ـ ــر ل ـل ـع ــدل ع ـل ــى ال ـض ــف ــة املـقــابـلــة
ّ
لحكم ما صادر عن محكمة ما ،حتى
ولــو كــان بخالف ّ
توجهاته ومواقفه
وقناعاته السياسية والقانونية .ذلك
ً
ّ
أن هـنــاك فـصــا تــامــا بــن مسؤولية
وال عــاقــة للوزير
الــوزيــر وامل ـحــاكــمّ ،
بعمل املحاكم وال يحق له توجيهها،
أو إلــزام ـهــا بكيفية إدارة جلساتها
أو ت ــدوي ــن أح ـك ــام ـه ــا ،فــال ـف ـصــل تــام
ونـ ـه ــائ ــي ،ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـع ــدل ه ــو وزي ــر
وصـ ـ ــايـ ـ ــة ،وعـ ــاق ـ ـتـ ــه إداريـ ـ ـ ـ ـ ــة بـحـتــة
ومــرت ـب ـطــة بــالـتـشـكـيــات ّ الـقـضــائـ ّيــة
وباألمور اإلدارية ،وال يحق له التدخل
لنقض حكم أو إلجبار محكمة ّ
معينة
على تفصيل حكم ما بحسب أهوائه
ومصالحه السياسية.
ه ــاج ري ـف ــي ،ك ـمــا ل ــم يـفـعــل م ــن قـبــل،
مــرت ـك ـبــا جـمـلــة م ـخــال ـفــات تـتـنــاقــض
والـقــانــون ال ــذي يفترض بــه أن يكون
ح ــري ـص ــا ع ـل ـي ــه ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ال ـن ـق ــاط
التالية:
ّأو ًالّ :
شهر ريفي باملحكمة العسكرية
الــدائ ـمــة كـمــا لــم يفعل أح ــد سـ ــواه ،ال
من وزراء العدل وال من السياسيني،
ل ـت ـح ـق ـي ــق غـ ــايـ ــة ف ـ ــي نـ ـفـ ـس ــه ول ـ ــدى
فريقه السياسي وهــي عــدم محاكمة

«املـ ــوقـ ــوفـ ــن اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن» ،وقـ ـ ــادة
املـ ـح ــاور ف ــي ّط ــراب ـل ــس وال ــذي ــن كــان
ب ـع ـض ـهــم ي ـت ـلــقــى ال ــدع ــم ال ـس ـيــاســي
والغطاء األمني منه خالل مسؤوليته
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـق ــوى األمـ ــن
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وعـ ـ ــدم م ــاح ـق ــة أع ـض ــاء
التنظيمات اإلرهــابـيــة مثل «داعــش»
و»ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة» وال ـخ ــارج ــن عن
القانون من مفتعلي األحــداث األمنية

مجاراة
في حال ّ ّ
ريفي فإن كل قضاة
لبنان يحالون على
التفتيش القضائي

في سوريا .ونال وزير العدل من سمعة
قـضــاة وضـ ّـبــاط املحكمة العسكرية،
ً
بــدال من العمل على حماية قضاتها
التابعني لــوزارتــه ،فــي وقــت يفترض
أن تكون وزارة الدفاع وقيادة الجيش
مسؤولتني عن حماية ّ
ضباط املحكمة
الرد على ريفي ،ووضع حدّ
وبالتالي ّ
ّ
لتطاوله املستمر على هــذه املحكمة
ألهداف سياسية مكشوفة.
ثانيًا :أعلن ريفي إحــالــة املستشارة
املـ ــدن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ـقــاض ـيــة لـيـلــى رع ـي ــدي ع ـلــى هيئة
التفتيش القضائي مخالفًا القانون
ال ــذي يـفــرض عليه الـسـ ّـريــة فــي مثل
ه ــذه ال ـحــالــة .ول ــم يـسـبــق ّ
ألي وزي ــر
ع ــدل أن لـفــظ اس ــم ق ــاض أح ـيــل على
هيئة التفتيش القضائي واملجالس
ّ
التأديبية .علمًا أن رعيدي لم ترتكب
خطأ قانونيًا في عملها ،فهي عضو
ف ــي ا ّمل ـح ـك ـمــة ول ـي ـس ــت رئ ـي ـس ــة ل ـهــا،
ّ
كما أنـهـّـا اقتنعت بــأن جــرم سماحة
ّ
يـسـتـحــق ه ــذه الـعـقــوبــة وإال لكانت
خ ــالـ ـف ــت رأي زمـ ــائ ـ ـهـ ــا األع ـ ـضـ ــاء

العسكريني ،وهي أكثر معرفة منهم
ف ــي ف ـهــم ال ـق ــان ــون وت ـط ـب ـي ـقــه بحكم
ا ّلــوظ ـي ـفــة واملـ ـم ــارس ــة .وع ـل ــى فــرض
أن ـهــا أخ ـط ــأت ،فـهـنــاك محكمة أعلى
هـ ــي م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
قضية
يعود لها الفصل النهائي في
سماحة بعد الطعن بالحكم .وإذا ما
ّ
جــرت م ـجــاراة ريـفــي فــي فعلته ،فــإن
ّ
كــل قضاة لبنان يحالون على هيئة
ّ
الـتـفـتـيــش ال ـق ـضــائــي ألن أحـكــامـهــم
م ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــة ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـيـ ــان
والقضايا واملوضوعات لالستئناف
والتمييز.
ثــالـثــا :طـلــب ري ـفــي مــن الـنــائــب الـعــام
ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـق ــاض ــي س ـم ـيــر ح ـمــود
ّ
بالتحرك لتوجيه مـفـ ّـوض الحكومة
ل ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائ ـم ــة
القاضي صقر صقر التابع له وظيفيًا
بغية الطعن فــي الحكم ،هــو مخالفة
صريحة للمادة  75من قانون القضاء
الـعـسـكــري ال ـتــي تـمـنــع عـلــى مـفـ ّـوض
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ّط ـع ــن ب ــأحـ ـك ــام اإلدان ـ ــة
وت ـح ـصــر ح ــق ــه ف ــي ال ـط ـعــن بــأح ـكــام
ّ
الـبــراءة .وهــذا يعني أن طلب النقض
ً
من صقر مردود شكال.
على
ذه ــب ري ـفــي فــي ت ـعــداد مــآخــذه ّ
الـ ـحـ ـك ــم الـ ـقـ ـض ــائ ــي ال ـ ـص ـ ــادر ب ـح ــق
سماحة ،الى ربطه باغتيال الضابط
ّ
وسام الحسن ،في حني أن سماحة لم
يكن متهمًا باغتيال األخ ـيــر ،وإنما
ّ
متفجرات بناء على اسـتــدراج
بنقل
ّ
الـحـســن ل ــه ،وه ــذا يعني أن «انـتـقــاد
ريـ ـف ــي ل ـل ـح ـكــم غ ـي ــر مـ ـب ـ ّـرر قـضــائـيــا
ب ــوق ــائ ــع املـ ـح ــاكـ ـم ــة ،ب ـ ــل ب ــاغ ـت ـي ــال
الحسن فقط ،وهــذا التبرير عاطفي
وربــط مخابراتي بني أحــداث سابقة
تنظر فيها املحكمة وأحداث ال تنظر
فيها املحكمة» على حـ ّـد تعبير أحد
ّ
القانونيني .وهذا األمر يؤكد مرافعة
وكـ ـ ــاء الـ ــدفـ ــاع ع ــن س ـم ــاح ــة ال ــذي ــن
ّ
ّ
املتفجرات
طلبوا له البراءة ،ألن نقل
ح ـص ــل بـ ـن ــاء ع ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــدراج «ف ــرع
املـعـلــومــات» لــه ،وتـحــديــد هــذا ّالفرع
ّ
ّ
خطيًاّ ،
ثم تسلمها
املتفجرات
الئحة
من سماحة نتيجة كمني مخابراتي.

ّ
َ
من راية حزب الله على مرتفع تلة موسى بالقلمون إلى مرتفع تصريحات عالء
الدين بــروجــردي في دمشق ،يستعيد تيار املقاومة ،املـبــادرة  :ال مساومة على
ســوريــا .رســالــة ليست موجهة ،فقط ،لألميركيني وحلفائهم اإلقليميني .إنها،
َ
أيضا ،وبالقدر نفسه ،موجهة للتيار الليبرالي اإليــرانــي الــذي يتحسس تنامي
ق ــواه ،خصوصًا بعد االسـتـقـبــال الجماهيري الـحــافــل لــوزيــر الـخــارجـيــة ،جــواد
ّ
سيتحول هذا إلى اتفاق
ظريف ،العائد بـ «اتفاق اإلطار» حول امللف النووي .هل
دائــم؟ سنرى ،أوال ،ما إذا كانت سفينة املساعدات اإليرانية ،سترسو في ميناء
الحديدة اليمني ،بأمان .ذلك أن اعتراضها قد ُيشعل مواجهة عسكرية مباشرة
ّ
مع السعودية .سفينة التحدي ستوضح إلى أي مدى يذهب األميركيون في القبول
بالحدود التي قررت الجمهورية اإلسالمية ،وضعها لالتفاق النهائي حول النووي.
السياسيون الغربيون ،وفقًا لتقارير دبلوماسية ،معجبون بظريف؛ إنــه نمط
اإليــرانــي األكثر تجاوبًا مع «العقلية الغربية» .هل حصلوا منه ،كما تؤكد تلك
التقارير املتطابقة ،على إيماءة بالتعهد باملوافقة على البند الــذي يعتبره الغرب
شــرطــا إلنـجــاز االتـفــاق التاريخي املــأمــول مــع طـهــران؟ هــذا الـشــرط هــو السماح
للمفتشني الدوليني بالتفتيش املفاجئ على أي منشأة مدنية أو عسكرية ،يقررون
الدخول إليها .في ذلك ،بالطبع ،مساس بالسيادة لن تقبلها القوى اإليرانية ِّ
املقررة،
وعلى رأسها املرشد .الفريقان ،إذًا ،أمام معضلة جدية .إنما ،في األخير ،قد يدفع
الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،برهانه اإليراني حتى النهاية .وهناك مؤشرات
على أن ذلك الرهان يتجاوز النووي وامللفات اإلقليمية ،إلى دفع عملية اجتماعية ـ ـ
سياسية تؤدي إلى لبرلة الجمهورية اإلسالمية ،من خالل تشجيع القوى الداخلية
ـ ـ «اإلصالحية» ـ ـ الطامحة إلى إعادة اندماج إيران في النظام الرأسمالي الغربي؛
ّ
فأبعد من سوريا والـعــراق واليمن ،وأبعد حتى من الصراع مع إسرائيل ،تمثل
إي ــران ،الـيــوم ،بيضة ّ
القبان فــي الـصــراع العاملي املتشكل بــن القطب الــروســي ـ ـ
الصيني والقطب األميركي ـ ـ األوروبي ـ ـ الياباني .هل تذهب إيران ،بدولتها الوطنية
ونظامها السياسي الدينامي وقدراتها االقتصادية والعلمية ـ التقنية والدفاعية،
صوب االندماج في منظومة «البريكس» ،أم تعود ادراجها لالندماج في املنظومة
الرأسمالية الغربية؟ وهو نفسه سؤال املصير املطروح على كل القوى اإلقليمية
الطامحة إلى التقدم في العالم .سؤال مطروح على إيران ّ
بحدة ،ولم يجر ،حتى اآلن،
حسم الصراع حوله؛ لكن قوى االستقالل واملقاومة ،املتجذرة في النظام اإليراني،
ّ
وتؤجل ـ ـ أو أنها لم تتوصل بعد ـ ـ إلى اإلجابة
تجيب ،أوال ،في السياسة اإلقليمية،
على مستوى السياسة الدولية.
على هــذه الخلفية بــالــذات ،تنعقد القمة األميركية ـ ـ الخليجيةّ ،
املرجح أن تكون
مفصلية بالنسبة للمشهد اإلقليمي كله .في تلك القمة ،سيكون هناك الكثير
من اإلنـشــاء الدبلوماسي الــذي يحفظ مــاء وجــه السعودية .لكن ،في املضمون،
هناك رسالتان أميركيتان واضحتان سيتم تبليغهما لزعماء الخليج ،هما ()1
أمن الخليج هو مهمة أميركية ،ال خليجية؛ ستوفر الواليات املتحدة للخليج (كما
هو الحال بالنسبة إلسرائيل) الحماية إزاء إيران ،إنما في إطار منظومة دفاعية
تقودها واشنطن ،ال من الناحية العسكرية فقط ،بل ومن الناحية السياسية أيضًا.
وبالتالي ،ال مكان ملشروع سعودي ،أو سعودي ـ ـ إسرائيلي ،مستقل ،وال مكان
ملغامرات حربية ال تصدر األوامر بشأنها من واشنطن؛ على الرياض وتل أبيب،
أن تفهما أنهما جزء من منظومة أمنية ـ ـ سياسية أميركية في الشرق األوسط،
ممنوع اللعب خــارجـهــا ،ولـيــس للسعوديني والقطريني واإلســرائـيـلـيــن أي دور
خاص في حل امللفات اإلقليمية )2( ،الهدف رقم واحد على أجندة املنظومة األمنية
ـ ـ السياسية تلك هو محاربة اإلرهاب؛ فاللعبة انتهت .لقد سمح األميركيون ،خالل
السنوات األربــع املاضية ،للخليج وتركيا ،باالستخدام املفرط للقوى اإلرهابية،
من أجل كسر املحور املضاد؛ فلم ينكسر .وقد أظهرت الحرب السعودية على
اليمن ،وقبلها الحرب السعودية ـ ـ الخليجية على سوريا والعراق ،والحرب القطرية
ـ ـ التركية على ليبيا ومصر ،أنه ال يوجد حلفاء محليون للخليج وتركيا ،سوى
التنظيمات التكفيرية اإلرهــاب ـيــة الـتــي خــرجــت مــن الـقـمـقــم ،ول ــم يـعــد بــاإلمـكــان
إدارتها ،وتحولت إلى خطر داهم على الدول الغربية ،أيضًا .خطر يتعاظم منبعه
االيديولوجي واملالي هو السعودية ودول الخليج التي أصبحت مطالبة بإجراء
إصالحات تحد من آليات تصدير اإلرهاب ورعايته.
ُ
هل ستواصل الرياض ـ ـ التي احتجت مسبقا على االستدعاء األميركي املهني،
ّ
بتخفيض مستوى تمثيلها في كامب ديفيد ـ ـ التعنت؟ سيكون االختبار األسرع
فــي الـيـمــن .ولـكــن ،حــن تكف الـسـعــوديــة عــن الـحــرب فــي هــذا الـبـلــد ،ستكون قد
خرجت ،أيضًا ،من الترتيبات السياسية حــول مستقبله ،تمامًا كما هو الحال
بالنسبة لسوريا والـعــراق« .املـشــروع» السعودي ـ ـ الخليجي ،انتهى؛ ليس لهذه
املمالك واإلمارات سوى وضع املحميات.
هــذا ما فهمته ،جيدًا ،تركيا األطلسية ،حني رفــض األميركيون ،مـجــددًا ،طلبها
بإنشاء «منطقة آمـنــة» فــي ســوريــا؛ فلم تستطع أن تحصد نتائج غ ــزوة إدلــب،
سـيــاسـيــا .مــا املـطـلــوب مــن تــركـيــا فــي امل ــدى املـنـظــور؟ لـيــس س ــوى قـلــع شوكها
بأيديها ،أي تـ ُّ
ـدبــر أمــر الـخــاص مــن جيش اإلرهــابـيــن ،الــذي استقدمته ورعته
ٌ
ّ
وجهزته وحمته فــي السنوات األرب ــع املاضية؛ ممنوع تسريح هــذا الجيش ،بل
ّ
َ ََْ
تقاطره كله على إدلب ،حيث يواجه مقتلة شاملة ،تتلوها مقتلة أخرى في الرقة.
ٌ
ٌ
مشابه؛ فعمان كانت أكثر حذرًا .ولكن السياسة
وضع
ليس على الجبهة األردنية،
األردنـيــة التي ســارت ،في األزمــات اإلقليمية للربيع العربي األســود ،وفــق أجندة
خليجية ـ ـ ال أردنية ـ ـ تبدو ،اليوم ،مدعاة للسخرية أكثر مما تدعو للنقد؛ فال دور
ّ
وال مساعدات وال ضمانة إزاء تدفق االرهابيني إلى األراضي األردنية ،وال حصانة
إزاء مشروع الوطن البديل.
املشروع العثماني هو ،أيضًا ،انتهى؛ لكن إيران ما ًتزال ترى ،في تركيا ،شريكًا؛
تصمت عنها ،رغم أنها ال تقل ،في سوريا ،عدوانية وفجورًا ،عن السعودية في
اليمن؛ إليران مصالحها املشروعة ،ولكن ،بالنسبة للمشروع العربي واملشرقي،
تظل تركيا عدوًا ،كما إسرائيل والسعودية واإلخوان .وهذه قصة أخرى.
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رئاسة الكتائب إلى سامي ...من دون زعامة!
يقترب النائب سامي الجميل من
ترؤس حزب الكتائب في حزيران
المقبل ،اذا سارت رياح والده كما
يشتهيها .من السهل على ابن الرئيس
أن يصبح رئيسًا ،ولكن األصعب هو
النجاح في القيادة وتخطي كل
العقبات التي حالت حتى اليوم ،دون
بناء سامي زعامة حقيقية ال تحتاج
الى ألقاب ومناصب
رلى ابراهيم
م ـنــذ ع ــودت ــه الـ ــى حـ ــزب ال ـك ـتــائــب فــي
نـهــايــة ع ــام  ،2007كــانــت ع ــن الـنــائــب
سامي الجميل ،كما كل حزبي بطبيعة
ال ـحــال ،عـلــى منصب الــرئ ـيــس .فرصة
الـنــائــب الـشــاب فــي تحقيق طموحاته
ت ـف ــوق ،بـطـبـيـعــة ال ـح ــال أي ـض ــا ،فــرص
رف ــاق ــه ب ــأض ـع ــاف ل ـق ــدرت ــه ع ـلــى الـقـفــز
ف ــوق الـتــراتـبـيــة الـحــزبـيــة .فـفــي امل ـبــدأ،
من املفترض ،بحسب النظام الحزبي،
أال يحظى سامي بهذه الرفاهية قبل
س ـنــة  ،2022أي ب ـعــد م ـضــي  15عــامــا
ع ـلــى ان ـت ـســابــه الـ ــى ال ـك ـت ــائ ــب .إذ أنــه
ّ
تقدم بطلب انتساب عــام  ،2000وكان
ّ
يفترض أن يتمم قــرار قـبــول انتسابه
بـحـلــف ال ـي ـم ــن ،وه ــو م ــا ل ــم يـحـصــل،
ما يعني إلغاء الطلب ،بموجب نظام
ال ـح ــزب الـ ــذي يـعـتـبــر طـلــب االنـتـســاب
ً
ب ــاط ــا ف ــي حـ ــال ت ـخ ـلــف صــاح ـبــه عن
حلف اليمني خالل عامني .ولكن ،حني
قرر فتى «لبناننا» العودة الى الحزب،
أصدر املكتب السياسي قرارًا استثناه
مــن إبـطــال االنـتـســاب واعـتـبــره حزبيًا
ملتزمًا منذ العام  ،2000رغم أنه حلف
الـيـمــن نـهــايــة  ،2007ض ــارب ــا بـعــرض
الـحــائــط الـتــراتـبـيــة الـحــزبـيــة والـنـظــام
الــدي ـم ـقــراطــي ،وم ـع ـ ّـب ـدًا ال ـطــريــق أم ــام
التوريث.
حـتــى الـســاعــة ،يـقــول أح ــد الكتائبيني
الـعـتـيـقــن« ،ال مـشـكـلــة حــزب ـيــة جـ ّـديــة
ّ
فــي تسلم سامي منصب الــرئـيــس .بل
فــي ظــل انـعــدام أي مـعــارضــة ،يـبــدو أن
ّ
الـتـســلــم والتسليم سـيـجــري بسالسة
ت ــام ــة» .والــدل ـيــل أن أحـ ـدًا «ل ــم يتحرك
ّ
جديًا حني استبدلت أسماء الكتائبيني
الرنانة بأخرى مبتدئة ،ولــم يعترض
أحــد على تعيني ميشال خــوري أمينًا
عــامــا أو عـلــى تسليم االدارة ال ــى هــذا
وامل ــالـ ـي ــة ال ـ ــى ذاك» .ي ـن ـس ـحــب األمـ ــر
نفسه عـلــى مـخـضــرمــي ال ـحــزب أمـثــال
وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي وال ــوزي ــر
السابق سليم الصايغ وعضو املكتب
السياسي جوزيف أبي خليل وغيرهم.
ّ
ي ــؤك ــد املـ ـص ــدر أن هـ ـ ــؤالء أيـ ـض ــا «ل ــن
يعلقوا عضويتهم الحزبية أو يقفوا

عائقًا أمام وصول سامي طاملا أن أمني
الـجـمـيــل يــدعــم ه ــذا ال ـخ ـيــار» .وفعليًا
ال قـ ــدرة لـلـنــائــب ن ــدي ــم ال ـج ـم ـيــل ،رغــم
حرصه على االستعراض ،على تغيير
قـشــة فــي املــؤتـمــر الـحــزبــي ال ـعــام الــذي
سيفرز غالبية الـ  350مندوبًا لصالح
س ــام ــي ،فـيـمــا يـمـكــن ل ـنــديــم ف ــي ال ـحـ ّـد
األق ـص ــى اسـتـمــالــة  9مـنـهــم لـصــالـحــه.
وتـخـتـلــف أع ــداد امل ـنــدوبــن بــن دائ ــرة
وأخـ ـ ـ ـ ــرى ط ـب ـق ــا ل ـن ـس ـب ــة امل ـن ـت ـس ـب ــن،
فبعدما كانت هذه النسب متقاربة في
السابق بــن كــل املناطق ( 10أشرفية،
 12املــن الـشـمــالــي 9 ،ك ـس ــروان )...بات
الـفــارق الـيــوم كبيرًا ج ـدًا ،حيث ّ
تجمع
كــل الثقل الكتائبي فــي املــن الشمالي
ليرتفع عدد املندوبني الى  74بينما ال
يتعدون ال ـ  9فــي األشــرفـيــة .رغــم ذلــك،
فإن تصويت غالبية املندوبني لسامي
ال ي ـع ـنــي م ــواالتـ ـه ــم ل ــه أو تـشـكـيـلـهــم
ج ـي ــش دعـ ــم ل ــه ع ـن ــد ال ـ ـلـ ــزوم .هـ ــؤالء،
بـحـســب أح ــد امل ـســؤولــن الـكـتــائـبـيــن،
«ي ــوال ــون الــرئـيــس أم ــن الـجـمـيــل فقط
وان ط ـلــب م ـن ـهــم ال ـت ـصــويــت لـســامــي
سيصوتون ولو مكرهني».

مـ ــن الـ ـسـ ـه ــل عـ ـل ــى كـ ــل أوالد رؤسـ ـ ــاء
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب أن يـ ــرثـ ــوا ه ـ ــذه امل ـن ــاص ــب
ب ــأق ــل م ـج ـهــود م ـم ـكــن .غ ـيــر أن اث ـبــات
الكفاءة والنجاح في قيادة الحزب أمر
مختلف .وتجربة الوزير الراحل بيار
الـجـمـيــل تثبت أن مــن املـمـكــن النجاح
حــزب ـيــا م ــن دون ألـ ـق ــاب ،وم ــن املـمـكــن
الدخول الى قلوب املؤيدين والخصوم
بعالقات شخصية ندية ووجــود دائم
ع ـل ــى األرض بـ ــن امل ـ ـحـ ــازبـ ــن .ل ــذل ــك،

ال قدرة لنديم
الجميل على تغيير
قشة في المؤتمر
الحزبي العام

أمــام سامي الجميل سلسلة تحديات
رئ ـي ـس ـيــة لـتـثـبـيــت أق ــدام ــه ف ــي ق ـيــادة
ال ـ ـحـ ــزب ع ـم ــوم ــا وق ـ ـلـ ــوب امل ـس ــؤول ــن
الـ ـح ــزبـ ـي ــن خـ ـص ــوص ــا ،ول ـ ـكـ ــن حـتــى
الساعة ،تقف عدة عقبات في وجه هذا
النجاح:
ً
أوال ،لــم يستطع ســامــي خــال قيادته
مـجـلــس ال ـش ـب ــاب والـ ـط ــاب ف ــي حــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب ت ـح ـق ـي ــق خ ـ ـ ــرق جـ ـ ـ ـ ّـدي فــي
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات .ويـ ـ ـق ـ ــول أح ـ ــد ال ـش ـب ــاب
ال ـك ـت ــائ ـب ـي ــن إن ـ ــه آث ـ ــر اق ـ ـصـ ــاء بـعــض
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ـ ــرض آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن غ ـي ــر
معروفني لدى الطالب من دون احترام
التراتبية وتاريخ النضال ،األمر الذي
أث ــار غـضـبـهــم واحـجــامـهــم عــن العمل
الحزبي.
ثــانـيــا ،تسلق بـيــار الجميل السلم من
األسفل الى أعلى ،فانطلق من القواعد
ال ـش ـع ـب ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة ل ـب ـن ــاء زع ــام ــة
ح ـق ـي ـق ـيــة .وبـ ـ ــدأ جـ ـ ــوالت ع ـل ــى م ـن ــازل
ال ـن ــاخ ـب ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف االنـ ـتـ ـم ــاءات
ل ـل ـت ـعــرف عـلـيـهــم ع ــن ك ـثــب وتــأسـيــس
ع ــاق ــات ث ـقــة م ـع ـهــم .ك ــذل ــك أعـ ــاد فتح
كل بيوتات الكتائب املغلقة والعاطلة

الكتائبيون في انتظار الكاريزما
يـشـيــر أح ــد ال ـك ـتــاب ـيــن امل ـل ـتــزمــن في
معرض حديثه عن مستقبل الكتائب
ال ــى أن ال ـحــزب ـيــن ح ــزب ـي ــون ح ـتــى لو
كــانــوا معتكفني فــي مـنــازلـهــم .ومهما
ي ـكــن م ــن أمـ ــر ،ل ــن ي ـت ـحــول هـ ــؤالء الــى
قــوات وال تـيــار وطـنــي حــر أو مــردة أو
ما شابه .يحرص على االشارة الى أن
األمر نفسه ال ينطبق على أوالد هؤالء
الكتائبيني الــذيــن أصبحوا بمعظمهم
يــوالــون ال ـقــوات ألن ـهــم ،بعكس أهلهم،

ال ي ـجــدون فــي الـكـتــائــب مــا يـجــذبـهــم.
ويجمع ثالثة من مسؤولي الكتائب أن
فريق «الـحــردانــن» الــذي بــات يتجاوز
اع ـ ــداد ال ـحــزب ـيــن امل ـم ــارس ــن لعملهم
ب ــأض ـع ــاف ل ــن ي ــرج ــع ع ــن حـ ـ ــرده اال
بـظــرف واح ــد :أن تظهر شخصية ما
م ــن عــائ ـلــة آل الـجـمـيــل ذات كــاريــزمــا
استثنائية تنجح فــي اعــادة األمــل الى
ق ـلــوب ه ــؤالء وتـعـمــل مـعـهــم م ــن أجــل
مستقبل سـيــاســي أفـضــل .ولـكــن من

الصعب الوقوع على هذه الشخصية ال
سيما أن أوالد بيار االثنني ،ألكسندر
وأمــن لــم يبلغا سـ ّـن الــرشــد بعد .واذا
ما افترضنا أنهما يملكان طموحات
س ـي ــاس ـي ــة ،س ـي ـك ــون ال ــوق ــت ق ــد ف ــات
على امكانية اعادة مللمة الحزب ،يقول
الكتائبيون ،خصوصا أنهما سيطآن
أرضـ ـ ــا ف ــارغ ــة ن ـس ـب ـيــا م ــن ال ـك ـتــائــب
ّ
وأق ــرب الــى ال ـقــوات ،األم ــر ال ــذي يحتم
عليهما البدء من الصفر.

وجود سامي في الحزب ضاعف عدد «الحردانين» (هيثم الموسوي)

ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ف ــاسـ ـتـ ـع ــاد الـ ـح ــزبـ ـي ــون
حماستهم وعمدوا الى جمع التبرعات
مـ ــن ب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا العـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
ال ـب ـي ــوت وت ـج ـه ـي ــزه ــا ،خ ـص ــوص ــا أن
ال ــوزي ــر ال ــراح ــل اس ـت ـحــدث ن ـحــو 300
مصلحة جــديــدة ووزع املناصب على
كـ ــل امل ـل ـت ــزم ــن ح ـت ــى ال يـ ـح ــرد أحـ ــد،
اض ــاف ــة ال ــى حــرصــه عـلــى ح ـضــور كل
اجتماعاتهم ومناسباتهم .فيما أدى
غياب سامي عن رؤساء األقسام وعدم
ايــائــه أهمية ملطالبهم وابـتـعــاده عن
الـقــاعــدة الشعبية واالحـتـكــاك اليومي
ب ـهــا ال ــى إع ـ ــادة اغـ ــاق ك ــل ال ـب ـيــوتــات
ودفـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــزب ـ ـبـ ــن الـ ـ ـ ــى االع ـ ـت ـ ـكـ ــاف.
وتـ ـض ــاعـ ـف ــت أع ـ ـ ـ ــداد امل ـع ـت ـك ـف ــن عـنــد
اجراء املشورة النتخاب رؤساء أقسام
جــدد ،األمــر الــذي أدى فعليا اليوم الى
توقف غالبية بيوت املنت الكتائبية عن
الـعـمــل .وقــد ظهر ذلــك بــوضــوح خالل
جولته األخيرة في مناطق قضاء املنت
ح ـيــث ح ـضــرت ك ــل ف ـعــال ـيــات ال ـب ـلــدات
الستقباله ،فيما تغسي عدد كبير من
الكتائبيني عن الحضور ،ما دفعه الى
عدم اكمال الجولة.
ثــال ـثــا ،ج ـهــد الــرئ ـيــس ال ــراح ــل بشير
الـجـمـيــل القــامــة مــوطــىء ق ــدم دائ ــم له
ف ــي ب ـي ــروت ،مل ــا تـعـنـيــه الـعــاصـمــة من
مــركــز ثـقــل رئـيـســي ملــن يــريــد تأسيس
زعــامــة عـلــى مـسـتــوى وط ـنــي ودول ــي.
وآث ــر رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ــراح ــل رفـيــق
ال ـحــريــري ب ـي ــروت ت ــارك ــا عـلــى صـيــدا
للسبب نفسه .وبيار الجميل االبن لم
يتخذ ق ــرار خ ــوض املـعــركــة فــي الـعــام
 ،2000اال بـعــد قـضــائــه  7س ـنــوات في
ب ـي ــروت وتــوس ـي ـعــه ل ـقــاعــدة الـكـتــائــب
ال ـش ـع ـب ـيــة ع ـبــر س ـع ـيــه الـ ــى اسـتـمــالــة
ال ـن ــاخ ـب ــن امل ـس ـي ـح ـيــن م ــن األحـ ـ ــزاب
األخـ ـ ــرى؛ ف ـضــا ع ــن تــوسـيـعــه بـيـكــار
ع ــاق ــاتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي فـتـحــت له
أب ـ ـ ــواب امل ـس ـي ـح ـيــن وامل ـس ـل ـم ــن عـلــى
الـســواء .فيما كــان أول انـجــاز حقيقي
لسامي عند عودته الى حزب الكتائب،
االنـسـحــاب مــن بـيــروت وتحويل بيت
الكتائب املــركــزي الــى مــا يشبه ناديًا
للعاطلني عن العمل مقابل املكوث في
بكفيا وعقد االجتماعات هناك.
راب ـع ــا ،أدرك بـيــار الـجـمـيــل أن الـحــزب
ب ـح ــاج ــة ل ـل ـن ــاس ك ــي ي ـن ـط ـلــق وي ـك ـبــر
وي ـن ـجــح ،وت ـم ـكــن ع ـبــر عــاق ـتــه معهم
م ــن اعـ ـ ــادة اح ـي ــاء ال ـح ــزب وتــأسـيـســه
من جديد حتى من دون قــدرات مالية
تــذكــر .كما استطاع التمايز عــن غيره
ع ـبــر ط ــرح ــه مل ـشــاريــع وط ـن ـيــة كـبـيــرة،
تــم تبني اثـنــن منها مــن أصــل ثــاثــة:
الغاء الخدمة العسكرية وجهاز ترقب
الكوارث .وكان ال ّبد اثر هذا النجاح أن
يتم تأمني التمويل للحزب من جهات
عـ ـ ــدة ،ح ـت ــى ل ــو وص ـ ــل ه ـ ــذا ال ـت ـمــويــل
مـتــأخــرا أي بـعــد اسـتـشـهــاده .وهــو ما
لم يدركه النائب سامي الجميل لغاية
اليوم وال يتصرف على أساسه.

تقرير

محاكمة «الجديد» :المحكمة تناقض نفسها
ف ــي جـلـســة اس ـت ـجــوابــه أم ــس م ــن قبل
املحكمة الــدولـيــة ،تلقى شــاهــد الــدفــاع
األخير في محاكمة قناة الجديد عفيف
ش ـع ـي ــب ،ط ـل ـب ــا مـ ــن الـ ـق ــاض ــي ن ـي ـكــوال
الت ـي ـي ــري ،ال ـق ــاض ــي ال ـن ــاظ ــر بـقـضــايــا
ت ـح ـق ـيــر امل ـح ـك ـمــة ي ـط ـلــب م ـن ــه «إع ـ ــام
هيئة املحكمة مسبقًا فــي حــال أراد أن
يذكر أسماء شهود آخرين أو محققني،
لكي ّ
نحول الجلسة إلى سرية» .ارتبك
شعيب ال ــذي كــان يتواصل مــع الهيئة
م ــن م ـك ـتــب امل ـح ـك ـمــة ف ــي بـ ـي ــروت عبر
نـ ـظ ــام املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات« .ه ـ ــل ف ـه ـمــت مـ ــاذا
طلبت منك؟» أردف التييري .رد شعيب
ب ـت ـســاؤل مـسـتـغــربــا ك ـيــف يـطـلــب منه

إخفاء هوية الشهود واملحققني حفاظًا
على أمنهم ،بحسب ما يقتضيه نظام
املحكمة ،في حني أصــر هو نفسه على
ك ـش ــف ه ــوي ـت ــه فـ ــي اسـ ـتـ ـج ــواب أم ــس
وع ــرض وج ـهــه عـلــى ال ـه ــواء مـبــاشــرة؟
علمًا بأن شعيب رئيس مكتب التفتيش
والتحقيق فــي املديرية العامة للدفاع
املدني في لبنان ،هو واحــد من شهود
الدفاع عن الجديد في إطار محاكمتها
بسبب كـشــف هــويــة الـشـهــود (شعيب
واحد منهم) وتعريض حياتهم للخطر!
هـكــذا اعـتـبــرت الـقـنــاة أن املحكمة التي
أدانتها أهدتها صك البراءة بمناقضة
نفسها في حالة شعيب.

وكـ ــانـ ــت امل ـح ـك ـم ــة قـ ــد اخ ـت ـت ـم ــت أم ــس
ثالثة أيام من استجواب شهود الدفاع
الذين طلبهم وكــاء الــدفــاع عن القناة،
وه ــم إل ــى ش ـع ـيــب :امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
ملـنـظـمــة امل ــراس ـل ــون ال ـع ــرب للصحافة
االسـتـقـصــائـيــة رن ــا ال ـص ـبــاغ ،ورئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـ ــإعـ ـ ــام امل ــرئ ــي
واملـ ـسـ ـم ــوع فـ ــي ل ـب ـن ــان ع ـب ــد الـ ـه ــادي
محفوظ واملـحــامــي الـعــام لــدى محكمة
التمييز فــي لبنان القاضي شربل أبو
سمرا ال ــذي حقق مــع كرمى خياط في
ب ـيــروت .فــي خـتــام الـجـلـســات ،اعتبرت
نــائ ـبــة رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة أن «مــا
ح ـصــل ن ـك ـبــة ب ـحــق ال ـع ــدال ــة تــرتـكـبـهــا

هــذه املحكمة التي تعتبر نفسها فوق
الـقــانــون وف ــوق سـيــادة لبنان .فطريقة
طــرح املــدعــي الـعــام لــأمــور يـبــدو كأنه
ال يــأبــه بــالـقــانــون الـلـبـنــانــي» .ووجــدت
أن ــه «ح ــان ال ــوق ــت ملــن هــم فــي السلطة
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون أن لـ ـلـ ـبـ ـن ــان سـ ـ ـي ـ ــادة أن
يتحركوا».
ف ــي شـ ـه ــادت ــه ،ان ـت ـق ــد ش ـع ـيــب طــريـقــة
اس ـت ــدع ــائ ــه م ــن ق ـب ــل ف ــري ــق الـتـحـقـيــق
الــدولــي فــي مونتيفردي للتحقيق في
قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
«كنت أشعر بأن األمر ليس سريًا وكنت
أسأل في مكان عملي وأشعر بعدم راحة
وتوتر ،وقد اشتكيت للمحكمة الدولية

ب ــذل ــك» .ول ـفــت إل ــى أن م ــا حـصــل ليس
«عيبًا من املحكمة ،بل ناتج من تسريب
مــن داخـلـهــا» .اسـتــذكــر كيف طلب منه
الــزم ـيــل فـ ــراس ح ــاط ــوم ال ـت ـحــدث إلـيــه
حــول إف ــادة عناصر مــن الــدفــاع املدني
للمحكمة الــدولـيــة« .اللقاء مــع حاطوم
ّ
ل ــم ي ـت ـخــط ال ـع ـشــر دق ــائ ــق ول ــم يــواجــه
مشكالت جــراء عــرض حلقات الجديد،
ب ــل ك ـنــت عــات ـبــا ع ـلـ ّـى املـحـكـمــة بسبب
ال ـت ـســري ـبــات ال ـت ــي أثـ ـ ــرت ع ـل ـ ّـي نفسيًا
ومعنويًا وأصبحت بنظر العديد من
ال ـنــاس شــاهــد زور فــي املحكمة أســوة
بــالـشـهــود الـســابـقــن ،حــالــي كـحــال كل
الشهود الذين أصابهم األمر».
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تحقيق

األدوية في «دكاكين» في حي السلم

«على عينك يا دولة»

 ،Redactالـنـسـخــة ال ـســوريــة م ــن دواء
 Reductilاملسحوب من الصيدليات في
لبنان منذ عــام  ،2011الحـتــوائــه على
مادة  Sibutramineاملمنوعة عامليًا .هذه
املــادة ،بحسب رئيس الهيئة الوطنية
ال ـص ـح ـيــة ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ال ــدك ـت ــور
إسـمــاعـيــل س ـكــريــة« ،م ــن أخ ـطــر امل ــواد
ال ــدوائـ ـي ــة امل ـم ـن ــوع ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام فــي
تركيبات الــدواء من املنظمة األميركية
ل ـلــدواء  FDAوم ــن الــوكــالــة األوروب ـيــة
ل ـلــدواء  EMAمـنــذ ع ــام  ،2010نتيجة
مل ـض ــاع ـف ــات ـه ــا الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا ع ـلــى
الصحة .فقد يــؤدي تـنــاول هــذه املــادة
إلى ارتفاع معدل ضغط الدم والنبض
والـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ــي جـ ـلـ ـط ــات فـ ــي الـ ـ ــرأس
وال ـق ـلــب وال ـع ـي ــون ...ويـمـكــن أن تصل
املضاعفات إلى حد الوفاة».
لـيــس «م ـحــل األلـ ـع ــاب» امل ــذك ــور أع ــاه
ه ـ ــو الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـبـ ـي ــع األدوي ـ ـ ـ ــة
واملـسـتـحـضــرات الـصـيــدالنـيــة عالنية
ومن دون خوف من أي رقابة؛ املتاجر

«محل األلعاب» يبيع األدوية
والمستحضرات الصيدالنية عالنية

مادة Sibutramine
من أخطر المواد
الدوائية الممنوعة
االستخدام في
تركيبات الدواء
(أرشيف)

في سوق حي السلم الشعبي تختلط أصوات
بائعي الخضر واللحوم والدجاج والسمك مع
أصوات بائعي األلبسة والعطورات واأللعاب
واألدوات المنزلية .كل شيء له سوق ،وسوق
حي السلم يتسع لكل ّشيء ،حتى األدوية ،بما
فيها المهربة والمزورة والممنوعة ،التي
تباع علنًا في دكاكين ـ وليس في صيدليات ـ
مثلها مثل ّ
أي سلعة تجارية أخرى!
زينب محسن
سمعت «لينا» بــدواء لتخفيض الوزن
ف ـ ّـع ــال جـ ـدًا م ــن جــارت ـهــا ال ـتــي خـســرت
نحو  20كليوغرامًا خالل خمسة أشهر،
من دون أي مجهود سوى تناول بعض
األقراص من تلك العلبة الصفراء ،التي
اب ـتــاع ـت ـهــا م ــن م ـحــل األلـ ـع ــاب الـقــريــب
م ــن م ـن ــزل ـه ــم ،ف ــاش ـت ــرت ــه ه ــي األخـ ــرى
مــن امل ـصــدر نـفـســه ،وتـنــاولـتــه بحسب

وصفة صاحب املحل ـ غير الصيدلي
ً
مساء .بعد
طبعًا ـ حبة صباحًا وحبة
أيـ ـ ــام ،س ـ ــاءت حــال ـت ـهــا وبـ ـ ــدأت تشعر
بضربات سريعة في القلب وارتعاش
في البدن وجفاف في الفم وصداع ،إلى
أن وصلت الـعــوارض إلــى حـ ّـد مخيف،
فتوقفت طــوعــا عــن تـنــاول هــذا ال ــدواء
فزالت الـعــوارض ،ولم تعد إلى تناوله
من جديد.
ل ــم يـكــن ه ــذا ال ـ ــدواء س ــوى «ري ــداك ــت»

منتشرة على طول الطريق في السوق،
وال ت ـق ـت ـصــر م ـب ـي ـعــات ـهــا ع ـل ــى أدويـ ــة
الـتـنـحـيــف ،ب ــل تـتـعــداهــا إل ــى األدويـ ــة
الجلدية وغير الجلدية التي تستخدم
لـعــاج حـ ّـب الـشـبــاب والـكـلــف والبثور
والـصــدفـيــة وال ـبــواس ـيــر ...بـعــض هــذه
األدوي ـ ــة ال ي ـصــرف م ــن الـصـيــدلـيــة إال
بــوصـفــة طـبـيــب الح ـتــوائــه عـلــى م ــادة
ال ـك ــورت ـي ــزون ال ـت ــي تـسـبــب انـخـفــاض
مـنــاعــة الـجـســم ،إضــافــة ال ــى مـضــادات
االلـتـهــاب الـتــي ي ــؤدي تـنــاولـهــا بشكل
عشوائي إلى زيادة مقاومة البكتيريا
لـ ــأدويـ ــة ،عـ ــدا ع ــن م ـخ ــاط ــر تـحـ ّـســس
الجلد وجفافه أو حتى احتراقه ،فكيف
تباع في «دكان» وتوصف من قبل من
شخص ليس اختصاصيًا؟
أحـ ـ ــد أص ـ ـحـ ــاب تـ ـل ــك املـ ـت ــاج ــر ي ـش ــرح
«لزبائنه» كيفية استخدام هذا الدواء
أو ذاك بكل ثقة كأي صيدلي محترف!
لكنه بالطبع ال يعرف تركيبات األدوية
وال تأثيرها فــي الجسم .هــو ببساطة
يتعاطى معها كسلعة تجارية تحقق
له األرباح وليس كمادة خطيرة تتعلق
بصحة الناس .ما يزيد الوضع سوءًا
ه ــو أن ه ــذه األدوي ـ ــة واملـسـتـحـضــرات
مهربة فــي معظمها ،يـجــري تعليبها
وتغليفها فــي لـبـنــان ،وتـبــاع بأسعار
زه ـ ـيـ ــدة ج ـ ـ ـدًا مـ ـق ــارن ــة ب ـس ـع ــره ــا فــي
ً
ال ـ ـص ـ ـيـ ــدل ـ ـيـ ــات .ي ـم ـك ـن ــك م ـ ـثـ ــا ش ـ ــراء

مستحضر حماية للوجه Protection
من ماركة عاملية كـ Aveneأو Bioderma
أو  Uriageتحمل التغليف الخارجي
نفسه لـلـمــاركــة األصـلـيــة مــع اس ــم بلد
املنشأ ،وهو فرنسا ،بسعر  5000ليرة
لـبـنــانـيــة ،بـيـنـمــا ي ـت ـعــدى س ـعــرهــا في
الصيدلية أربـعــن ألــف لـيــرة لبنانية.
يــزعــم أح ــد ال ـص ـيــادلــة ل ــ»األخ ـب ــار» أن
رب ــح الـصـيــدلــي ف ــي ه ــذه املـنـتـجــات ال
يتعدى  9آالف لـيــرة ،لذلك يصبح من
البديهي أن نـســأل :م ــاذا تحتوي تلك
العلب؟
ال ـتــاعــب بــال ـغــاف ال ـخ ــارج ــي ل ـلــدواء
يمكن أن ينسحب عـلــى املـحـتــوى ،أي
التالعب بفعالية املادة الدوائية وحتى
بتاريخ الصالحية .فاملشكلة ال تكمن
فقط في تهريب الدواء ـ علمًا بأن طرق
تخزينه وتوزيعه قــد تعرضه للتلف،
خصوصًا إذا تعرض ألشعة الشمس
ـ بــل ه ـنــاك مــا هــو أخ ـطــر ،مـثــل تــزويــر
الدواء والتالعب بتركيبته .ال يستغرب
س ـك ــري ــة م ـث ــل ه ـ ــذه امل ـ ـمـ ــارسـ ــات «ألن
الــدولــة ط ــوال عشرين عــامــا لــم تتعاط
بـجــديــة م ــع مـلــف الـ ـ ــدواء ،ب ــل شجعت
وح ـم ــت هـ ــذه الـ ـس ــوق ،وال ن ـ ــزال نجد
أدوي ــة مـسـحــوبــة أو مـجـهــولــة املـصــدر
أو ذات تركيب وهمي ال يحتوي على
أي ّ
مكون دوائي أو منتهية الصالحية
ّ
ُ
تـ ـض ــخ إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق ،وال ت ـص ــل فـقــط
إل ـ ــى «دك ـ ــاك ـ ــن» فـ ــي حـ ــي الـ ـسـ ـل ــم ،بــل
تـصــل إل ــى صـيــدلـيــات ومـسـتــوصـفــات
ومستشفيات ،في ظل استقالة أجهزة
الرقابة من دورها وتواطؤ بعضها مع
مافيات الدواء».
ال تقتصر هذه الحالة على سوق حي
السلم فقط ،لكن ّاإلهمال يصبح فاقعًا
ف ــي م ـن ـط ـقــة ي ـص ــن ــف س ـكــان ـهــا ضـمــن
الـفـئــات األكـثــر فـقـرًا ،ألن السبب األهــم
ال ـ ــذي يــدف ـع ـهــم إلـ ــى اس ـت ـه ــاك ال ـ ــدواء
م ــن «الـ ــدكـ ــان» ه ــو س ـع ــره املـنـخـفــض؛
فــأكـثــريــة ه ــؤالء ال تشملهم التغطية
الـصـحـيــة ،م ــا يـضـطــرهــم إل ــى اإلن ـفــاق
م ـ ــن جـ ـي ــوبـ ـه ــم واق ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة
ال ـص ـح ـيــة م ــن م ـي ــزان ـي ــة أس ــره ــم ذات
الدخل املحدود والواقعة تحت ضغط
أوض ـ ــاع مـعـيـشـيــة م ـت ــردي ــة ،إذ تشير
االحصائيات إلى أن نصف اللبنانيني
غير مشمولني بحماية صحية دائمة،
وك ـ ــون ال ـط ـب ــاب ــة ف ــي ب ـل ــد م ـث ــل لـبـنــان
مكلفة ،فإنهم يلجأون إلى املصدر الذي
يؤمن لهم هذه الخدمة بكلفة أقل وإن
بنسبة مخاطر مرتفعة ،ال يدركونها
إال بـعــد أن تـصـبــح أج ـســادهــم حـقــول
اختبار في دولة تتعامل مع مواطنيها
كفئران تجارب!

قضاء

ّ
علي ياسين يدعي على  4قضاة عقارات
داني األمين
قبل أيــام ،انتهت مهلة وزيــر املــال علي
حـســن خـلـيــل ،املتعلقة بــوقــف متابعة
أعمال التحديد والتحرير اإللزامية في
الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية الخاضعة
للمسح العقاري ووقــف منح اإلفــادات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة املـ ــؤق ـ ـتـ ــة .ت ــوج ــه عـ ـ ــدد مــن
أصحاب املصالح الى الدوائر العقارية
لالستحصال على اإلف ــادات العقارية
(بهدف الحصول على رخــص بناء أو
بيع) ،ليفاجأوا بــأن خليل أصــدر أمرًا
جديدًا يقضي بتمديد املهلة.
أبـ ـ ـ ــدى بـ ـع ــض األه ـ ــال ـ ــي ام ـت ـع ــاض ـه ــم
مــن ق ــرار ال ــوزي ــر ،وخـصــوصــا أن ــه «لــم
ي ـصــدر أي قـ ــرار قـضــائــي يـحــاســب أو
يوقف املعتدين واملخالفنب منذ أكثر
من  5أشهر» ،تاريخ إعالن خليل نيته
مقاضاة عدد من املخاتير واملساحني
ب ـجــرم االعـ ـت ــداء ع ـلــى األم ـ ــاك الـعــامــة
والخاصة.
يقول أحــد املساحني املحلفني في هذا
الصدد إن هناك الكثير من املخالفات

التي قام بها بعض املساحني ،أبرزها
«تـكـلـيـفـهــم مل ـســاح آخ ــر ي ـقــوم بــأعـمــال
املسح لقاء مبلغ مالي محدد» .وهو ما
ّ
يعد مخالفًا للقانون« ،فهو من شأنه
أن يـخـضــع عـمـلـيــة امل ـس ــح لـحـســابــات
وانتفاعات شخصية».
ي ـق ــول م ـص ــدر م ـط ـلــع ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إن
«املـســوحــات االخـتـيــاريــة الـتــي أجريت
س ــابـ ـق ــا ت ـع ـت ـب ــر مـ ـق ـ ّـدس ــة بـ ـح ــدوده ــا
وم ـح ـي ـط ـه ــا امل ـ ـ ـحـ ـ ــدد» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن
«ب ـ ـع ـ ــض امل ـ ـ ـسـ ـ ــوحـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ت ــم
إخـ ـف ــاؤه ــا م ــن ق ـب ــل ب ـع ــض امل ـســاحــن
«املتالعبني الذين يلجأون الــى إخفاء
ب ـع ــض ال ــوث ــائ ــق امل ـه ـم ــة فـ ــي ت ـحــديــد
العقارات واملشاعات».
تبرز فــي هــذا الـصــدد ،قضية املواطن
علي ياسني ،من بلدة الظهيرة (قضاء
صور) الذي لجأ الى القضاء السترداد
أرض ــه الـتــي تبلغ مساحتها  200ألف
متر مربع ،والتي يزعم أنها سلبت منه،
على أي ــدي بعض املساحني والقضاة
املـتــواطـئــن ،لـتـتـحـ ّـول «مـعــركـتــه» ضد
القضاء نفسه.

يوم الجمعة الفائت ،ادعى ياسني أمام
هيئة التفتيش القضائي في بيروت،
ع ـلــى أربـ ـع ــة قـ ـض ــاة ،ب ـج ــرم «ال ـت ــزوي ــر
ومـخــالـفــة ال ـقــوانــن املــرع ـيــة اإلجـ ــراء»
(رقــم الدعوى  .)2015/66يتهم ياسني
الـقـضــاة األرب ـع ــة بـتــزويــر ح ــدود بلدة
الـ ـظـ ـهـ ـي ــرة ،الف ـ ـتـ ــا ال ـ ــى «م ـش ــارك ـت ـه ــم
ف ــي عـمـلـيــة ال ـتــاعــب ع ـلــى ال ـق ــوان ــن»،
وب ــال ـت ــال ــي مـســاهـمـتـهــم ف ــي االعـ ـت ــداء

يتهم ياسين أربعة قضاة في
التالعب بحدود بلدة الظهيرة
ال ــذي ج ــرى عـلــى  200أل ــف مـتــر مربع
مــن أراض ـيــه الـتــي يملكها عبر تزوير
س ـن ــدات املـلـكـيــة وال ـت ــاع ــب بعمليات
املسح العقاري».
تـ ـع ــود «الـ ـحـ ـك ــاي ــة» ال ـ ــى ع ـ ــام ،2005
ع ـنــدمــا أج ــري ــت عـمـلـيــة م ـســح ع ـقــاري
لبلدة يارين ،البلدة املجاورة للظهيرة،
تـ ــم ب ـم ــوج ـب ـه ــا ضـ ــم األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ــي
ي ـم ـل ـك ـه ــا يـ ــاسـ ــن الـ ـ ــى أراض ـ ـ ـ ــي ب ـل ــدة

ي ــاري ــن .وب ـح ـســب ي ــاس ــن ،ت ــم تقسيم
هذه األراضــي الى  42عقارًا بيعت إلى
اشخاص من بلدة يارين.
ي ـ ـقـ ــول يـ ــاسـ ــن إنـ ـ ــه ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ،ح ـي ـن ـهــا،
بــاعـتــراض للمساحني املكلفني ،مرفق
ب ـم ـس ـت ـنــدات ووث ــائ ــق ت ـث ـبــت مـلـكـيـتــه
لـ ــأرض وتـبـعـيـتـهــا ل ـب ـلــدة ال ـظ ـه ـيــرة،
وت ــم تــدويـنــه عـلــى محضر املـســح رقــم
« ،2007/1534إال أن القاضي العقاري
امل ـ ـخ ـ ـتـ ــص أص ـ ـ ـ ـ ــدر حـ ـكـ ـم ــا مل ـص ـل ـح ــة
املعتدين بعدما تــم سحب املستندات
وحذفها».
بعدها ،استأنف ياسني الحكم ،وتقدم
بدعوى تزوير أمام املحكمة الجزائية،
تتعلق بحذف املستندات .صــدر حكم
االس ـت ـئ ـنــاف خ ــاف ــا ملـصـلـحــة يــاســن،
فيما ال تــزال الــدعــوى الجزائية قائمة
حتى اآلن .يقول ياسني إنه أنفق ،حتى
اليوم ،الكثير من املال ملتابعة الدعاوى
امل ـق ــدم ــة «س ـع ـيــا الس ـ ـتـ ــرداد األرض»،
مؤكدًا استمراره في السعي السترداد
ً
هذا الحق وآمال من هيئة التفتيش أن
تساعده في هذا الصدد.
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مجتمع وإقتصاد
عدل  14مخالفة قانونية ارتكبتها األجهزة األمنية في قضية حمام اآلغا العام الفائت .مديرية األمن العام ،مديرية
األمن الداخلي ومنظومة السجون اللبنانية ،جميعها متورطة في عملية الخروقات واالنتهاكات الجسيمة والخطرة
لحقوق اإلنسان التي طاولت  28شخصًا أوقفوا بنحو غير قانوني ،وجرى تعذيبهم والمس بكراماتهم

قضية حمام اآلغا :المخالفات الفاضحة لألجهزة
إيفا الشوفي
ّ
دورية من مكتب
في  9آب  2014دهمت
«ح ـمــايــة اآلداب» ف ــي وحـ ــدة الـشــرطــة
ّ
القضائية حمام اآلغــا بذريعة وجود
أش ـخــاص مثليي الـجـنــس فــي املـكــان،
وألقت ُالقبض على  28شخصًا كانوا
هـنــاك .شغل البلد بأكمله بالـ»إنجاز
الخطير» الذي نفذته األجهزة األمنية،
خ ـص ــوص ــا ال ـط ــري ـق ــة االس ـت ـعــراض ـيــة
«املـ ـش ـ ّـوق ــة» لـعـمـلـيــة ال ــده ــم ،إذ دخــل
ً
أوال أحـ ــد ال ـع ـنــاصــر ب ـث ـيــاب مــدن ـيــة،
وط ـلــب «م ـس ــاج إك ـس ـت ــرا» ،وب ـعــد ذلــك
اقتحم  10عناصر بثياب مدنية أيضًا
الحمام وبدأوا بالتفتيش .كان الهدف
م ــن ط ـلــب «مـ ـس ــاج إك ـس ـت ــرا» اإلي ـق ــاع
ب ــامل ــوج ــودي ــن بــال ـح ـمــام ،ل ـكــن ه ــذا لم
يحصل ،إذ اعـتــذر العامل فــي الحمام
ّ
عن عدم تقديم هذه الخدمة ،لكن ذلك
ّ
لم يمنع القوى األمنية  -التي استعدت
جيدًا لالستعراض  -من تنفيذ عملية
الدهم.
بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة ال ــده ــم،
ب ــدأت تنتشر األخ ـبــار عــن ممارسات
التعذيب التي يتعرض لها املوقوفون
داخــل السجن من قبل عناصر األمــن،
بسبب ميولهم الجنسية .وقد اتضح
ّ
بـ ـع ــد إخـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـل ـهــم أن األج ـ ـهـ ــزة
األمـنـيــة الـتــي تسلمت القضية ،وهي
األمـ ــن ال ـع ــام وقـ ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي،
ارتكبت  14مخالفة قانونية خالل أقل
من شهر من دون محاسبة أي عنصر.
ت ــؤك ــد ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة أن اس ـت ـس ـهــال
مـخــالـفــة ال ـق ــوان ــن ،ال ــذي ب ــات يتكرر
كثيرًا ،إن كــان من قبل القوى األمنية
أو الحكومة أو مجلس النواب ،أصبح
نهجًا خطيرًا ّ
يهدد حقوق األفراد كافة
بمعزل عن اختالفاتهم وانتماءاتهم،
وإنـمــا اقـتـصــارهــا الـيــوم على الفئات
املـ ـهـ ـمـ ـش ــة ال يـ ـعـ ـن ــي ع ـ ـ ــدم تـ ـط ــوره ــا
واتساعها لتشمل الحقًا الجميع.
ال ـت ـقــريــر الـ ــذي أطـلـقـتــه أم ــس جمعية
«حـلــم» و»املـفـكــرة القانونية» بعنوان
ـام اآلغ ـ ــا :م ــداه ـم ــة مــن
«م ــداه ـم ــة ح ـم ـ ّ
زمـ ــن آخ ـ ـ ــر» ،ي ــوث ــق االعـ ـتـ ـق ــاالت غـيــر
القانونية و»الخروقات التي حصلت
بموافقة الدولة اللبنانية ،وباألخص
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـج ـس ـي ـم ــة والـ ـخـ ـط ــرة
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان مـ ــن ق ـب ــل م ــدي ــري ــة
األمــن العام ،ومديرية األمــن الداخلي،
ومنظومة السجون اللبنانية» ،تزامنًا
م ــع ال ـي ــوم ال ـعــاملــي ملـنــاهـضــة ره ــاب ـ ّـي
املثلية والتنوع الجندري.
ي ـبــدأ الـتـقــريــر بــالـحــديــث ع ــن «تـمـ ّـيــز»
امل ـن ـظ ــوم ــة األم ـن ـي ــة «بـ ـت ــاري ــخ طــويــل
م ـ ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات املـ ــوث ـ ـقـ ــة ل ـح ـق ــوق

اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،وخ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـف ـئ ــات
االجتماعية األكـثــر عرضة للتهميش
واإلقـ ـص ــاء واألجـ ـس ــاد غـيــر النمطية،
م ـثــل األشـ ـخ ــاص املـثـلـيــن ومـتـغـيــري
الـنــوع االجـتـمــاعــي ،وعاملي الجنس،
والعاملني األجانب ،واألشخاص الذين
يستخدمون امل ـخ ــدرات ،واألش ـخــاص
املكتومي القيد أو الالجئني» ،ليوضح
في الفصل األول الرواية غير الرسمية
للقضية الـتــي عــانــى املــوقــوفــون فيها
من التعذيب واإلهانة واإلذالل انطالقًا
مـ ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام،
ً
وصوال إلى سجن زحلة.
ي ـف ـ ّـص ــل ال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث م ــن ال ـت ـقــريــر
املـخــالـفــات القانونية الـتــي ارتكبتها
األجهزة األمنية في هذه القضية منذ
ب ــدء الـتـحـقـيـقــات حـتــى إخـ ــاء سبيل
املــوقــوفــن .بــدأت التحقيقات بطريقة
غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة وم ـ ــن دون أي سـبــب
مشروع« :فالتحقيقات في ملف حمام
اآلغا بدأت بمناسبة تحقيق روتيني
من قبل األمن العام مع شخص أجنبي
فقد أوراقــه الثبوتية ،أي في قضية ال
صلة لها من قريب أو بعيد بالحمام
أو بــاألفـعــال مــوضــوع املــاح ـقــة» .أمــا
السبب الرئيسي الذي دفع األمن العام
إلى التوسع في التحقيق هو «سلوك
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي غـ ـي ــر ال ـ ـس ـ ــوي وك ـ ــام ـ ــه»،
وف ــق م ــا ورد ف ــي مـحـضــر الـتـحـقـيــق،
فجرى االط ــاع على هاتف الشخص
واس ـت ـجــوابــه .بـعــد ذل ــك أش ــار املــدعــي
الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي بـ ـي ــروت إلــى
توقيف األجنبي وإحالته على مكتب
حـمــايــة اآلداب ال ـعــامــة ال ـتــابــع لـقــوى
األمن الداخلي الستكمال التحقيقات.
منذ البداية ارتكب عناصر األمن العام
مخالفتني قانونيتني أساسيتني ،فهم
بـ ــاشـ ــروا بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــن دون أي
دلـيــل عـلــى وق ــوع الـجــريـمــة ،مــا يؤكد
وج ـ ـ ــود مـ ـم ــارس ــات ت ـم ـي ـيــزيــة ت ـجــاه
امل ـث ـل ـي ــن .وت ـ ّ
ـوسـ ـع ــوا ف ــي الـتـحـقـيــق
خ ــارج اخـتـصــاصـهــم مــن دون إش ــارة
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،فـ ـم ــوض ــوع
ال ـت ـح ـق ـي ــق (ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـجـ ـنـ ـس ــي) ال
يدخل ضمن اختصاص األمــن العام.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه« ،ي ـش ـك ــل هـ ــذا ال ـت ـصــرف
مـخــالـفــة لـلـمــواد  40و  47مــن أصــول
امل ـحــاك ـمــات ال ـجــزائ ـيــة ال ـت ــي تـشـتــرط
على الضابطة العدلية الحصول على
تكليف مسبق من النيابة العامة من
أجــل االسـتـقـصــاء عــن الـجــرائــم خــارج
حالة الجريمة املشهودة وتمنعهم من
تفتيش األش ـخــاص دون إذن مسبق
تحت طائلة إبطال التحقيقات».
بعد ذلــك ّ
تبي أن لــدى النيابة العامة
ّ
نية واضحة ملعاقبة جميع املوجودين

أراد المحقق
تلقين
الموقوف
كيفية
«عبادة جسد
المرأة»
(مروان بو
حيدر)

تعرض الموقوفون للضرب
المبرح بعصا أو تقنية «الفروج»
في الحمام من دون التحقق من مدى
ت ــواف ــر شـ ـ ــروط ال ـت ــوق ـي ــف وامل ــاح ـق ــة
لكل منهم .فقد كان هناك قــرار مسبق
مـ ــن املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام ب ـت ــوق ـي ــف جـمـيــع
املوجودين بالحمام ،ما يخالف املواد
 31و  32و  41ألصـ ـ ــول امل ـحــاك ـمــات
ال ـجــزائ ـيــة ال ـتــي ت ـفــرض الـتـمـيـيــز بني
ف ـئ ـت ــن مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص امل ــوج ــودي ــن
ف ــي م ـكــان وقـ ــوع جــري ـمــة« :ال ـش ـهــود»
و»املشتبه فيهم» .كذلك جرى االدعــاء
بحق الزبائن فــي غياب أي دلـيــل .أما
املخالفة األخـطــر التي تشكل انتهاكًا
فاضحًا ألصــول املحاكمات الجزائية
ولـ ـلـ ـحـ ـق ــوق األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ــوق ــوف

فهي إغـفــال املحققني اسـتـجــواب أحد
امل ــوق ــوف ــن مـ ــن عـ ـ ّـمـ ــال الـ ـحـ ـم ــام .فـلــم
َ
ُي َ
ستمع إلى إفادته ،ولم ُيعلم بحقوقه،
كــذلــك لــم يـجـ ِـر التثبت مــن هــويـتــه في
ُ
املـحـضــر ،حـيــث اكــتـفــي ب ــاإلش ــارة إلــى
اس ـمــه وم ــواص ـف ــات ــه .واألس ـ ــوأ ه ــو أن
م ـح ـض ــر االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ل ـ ــدى ال ـن ـيــابــة
العامة اختصر مضمونه على عبارة
«أكرر إفادتي األولية» دون التنبه إلى
عدم وجود إفادة أولية.
وفي ما يتعلق بانتهاكات خصوصية
امل ــوق ــوف ــن نـتـيـجــة األحـ ـك ــام املـسـبـقــة
تـ ـج ــاه امل ـث ـل ـي ــة ،ي ـك ـشــف ال ـت ـق ــري ــر عــن
 4مـ ـخ ــالـ ـف ــات ه ـ ــي :إخـ ـ ـض ـ ــاع جـمـيــع
امل ــوق ــوف ــن ل ـف ـحــص ال ـس ـي ــدا م ــن دون
أي م ـب ــرر ومـ ــن دون ال ـح ـص ــول عـلــى
مــوافـقـتـهــم وإج ـ ــراء الـفـحــص م ــن قبل
أحــد املحققني ،وليس من قبل طبيب؛
إخـ ـض ــاعـ ـه ــم ل ـف ـح ــص امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات مــن

دون وج ــود أي دل ـيــل عـلــى تعاطيهم
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــدرات ،ت ـف ـت ـيــش ه ــوات ـف ـه ــم مــن
دون االستناد إلــى قــرار خطي ومعلل
ع ــن ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ،وال ـت ــدخ ــل في
الجنسي للموقوفني .إضافة
النشاط
ّ
إل ــى ذل ــك ،يــوثــق الـتـقــريــر االنـتـهــاكــات
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـحـ ـق ــوق امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن فــي
ال ـت ـح ـق ـيــق لـ ــدى ال ـض ــاب ـط ــة ال ـعــدل ـيــة،
مثل عدم توثيق جميع اإلفــادات ،عدم
السماح للموقوفني بإجراء أي اتصال،
واللجوء إلى التعذيب واإلذالل وسوء
املعاملة بحق املوقوفني .فقد تعرض
هـ ـ ــؤالء ل ـل ـع ـنــف الـ ـب ــدن ــي الـ ـ ــذي تـمـثــل
ب ــالـ ـض ــرب امل ـ ـبـ ــرح ب ـع ـص ــا أو تـقـنـيــة
«الفروج» ،واستخدام تعذيب البعض
لتخويف آخرين ،وترهيبهم بالتهديد
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ف ـ ـحـ ــوصـ ــات
فـ ـي ــروس ن ـقــص امل ـن ــاع ــة أو بــالـلـجــوء
إل ــى الـفـحــوصــات الـشــرجـيــة أو أيضًا

متابعة

موظفو المستشفى الحكومي :مستمرون بتحركاتنا

هديل فرفور
سـ ـعـ ـي ــا إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق «االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
مستشفى
الوظيفي» ،اعتصم موظفو ُ
رفيق الحريري الجامعي وأج ــراؤه،
أمـ ـ ــس ،ف ــي س ــاح ــة ريـ ـ ــاض ال ـص ـلــح،
لتجديد مطالبهم «بالحصول على
أب ـس ــط ح ـق ــوق ـه ــم :الـ ــراتـ ــب ال ـش ـهــري
ّ
التحرك
الذي نعتاش منه» .يأتي هذا
بعد االحتجاج الذي نفذه املوظفون،
األسبوع املاضي ،أمام وزارة الصحة،
للغاية نفسها.

ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ل ــم ي ـق ـبــض املــوظ ـفــون
رواتبهم املستحقة عن شهر نيسان،
بالرغم من الوعود التي تلقوها من
وزارة الصحة ومن مدير املستشفى
الـ ـج ــدي ــد ال ــدكـ ـت ــور ف ـ ـ ــراس األب ـي ــض
الـ ــذي ال ـت ـقــاهــم ،قـبـيــل إج ـ ــراء عملية
ّ
التسلم والتسليم األسبوع املاضي،
وطالبهم بتعليق االعتصام.
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،تـ ـ ــراجـ ـ ــع املـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــون عــن
اعتصامهم «فسحًا فــي املـجــال أمــام
اإلدارة الجديدة للقيام بمهماتها»،
إال «أن ـن ــا ل ــم نـلـمــس شـيـئــا م ــن هــذه

الوعود» ،وفق ما يقول رئيس لجنة
امل ــوظ ـف ــن س ــام ــر نـ ـ ــزال ،م ـش ـي ـرًا إلــى
«مضي أكثر من أسبوع على اللقاء
دون أن نـلـحــظ شـيـئــا مــن مطالبنا،
بالرغم من أننا أقدمنا على مبادرة
حسن نية وفتحنا مــدخــل الـطــوارئ
وعاودنا العمل» .يقول مصدر مطلع
في املستشفى« :املؤسف أن املوظفني
ال يـعــرفــون الـجـهــة الـتــي يـفـتــرض أن
ي ـل ـجــأوا إلـيـهــا لـلـضـغــط عـلـيـهــا ،في
ظل تقاذف املسؤوليات» ،فيما يبدي
عـ ــدد م ــن امل ــوظ ـف ــن اس ـت ـي ــاء ه ــم مــن

«تكرار األزمة» ومن «الوعود الكاذبة
التي يتلقونها مــن الجهات املعنية
املسؤولة».
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا س ـ ـل ـ ـ ّـم املـ ــوظ ـ ـفـ ــون
م ـس ـت ـش ــار وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــال ع ـل ـ ُـي حـســن
خ ـل ـيــل ،م ــذك ــرة م ـطــال ـب ـهــم ،أخـ ـب ــروا
أن «األم ــر لـيــس عـنــد وزارة املــالـيــة،
وأن عـقــود املـصــالـحــة تستلزم قــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» .يـ ـق ــول نـ ـ ــزال إن
م ـس ـت ـش ــار وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة،
ي ــاس ــر ذبـ ـي ــان قـ ــال ل ـه ــم« :املـ ـل ــف لــم
يـعــد بـيــدنــا» ،فيما ال ي ــزال األبـيــض

يــرفــض التصريح لــوســائــل اإلع ــام.
«ال وج ــود ألي أف ــق حـلـحـلــة» ،هكذا
ّ
يعلق نــزال ،مشيرًا إلــى أن تحركهم
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـي ـ ـكـ ــون أم ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــرايـ ــا
ال ـح ـكــوم ـيــة« ،وربـ ـم ــا بــال ـتــزامــن مع
انعقاد الجلسة املقبلة إلقرار توطني
الرواتب املقترح من قبل أبو فاعور».
ويـ ـضـ ـي ــف ن ـ ـ ــزال فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد:
«ن ـثـ ّـمــن اق ـت ــراح أب ــو ف ــاع ــور ،إال أنــه
يلزمنا حلول عملية وجدية»ُ .وماذا
عن «هيئة التنسيق املوحدة ألجراء
وموظفي املستشفيات الحكومية؟»،
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منتدى

األمنية

وضع كيس على رأس أحد املوقوفني
مــوصــول ب ـشــرائــط ك ـهــربــاء وتـهــديــده
ب ـ ــإن ـ ــزال صـ ــدمـ ــات ك ـه ــرب ــائ ـي ــة إن لــم
يعترف .يضاف إلى ذلك العنف اللفظي
الذي تمثل بتوجيه إهانات إما مبنية
على أساس الجنسية السورية أو على
أس ــاس «املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة» .فتمسي
الغاية مــن التعذيب أو ســوء املعاملة
لـيـســت فـقــط «انـ ـت ــزاع اع ـت ــراف ــات» ،بل
أيـضــا «تــأديــب املــوقــوفــن» وتلقينهم
دروس ــا مـثــل املـحـقــق ال ــذي أراد تلقني
املوقوف كيفية «عبادة جسد املرأة».
وأخ ـي ـرًا فـقــد وث ــق الـتـقــريــر انـتـهــاكــات
ل ـل ـح ــري ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،م ـن ـهــا إص ـ ــدار
م ـ ــذك ـ ــرات ت ــوقـ ـي ــف رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم ت ــواف ــر
الشروط القانونية ،وعدم إخالء سبيل
الـلـبـنــانـيــن بـعــد أك ـثــر م ــن  5أيـ ــام من
توقيفهم خالفًا للمادة  113من أصول
املحاكمات الجزائية.

ّ
أساليب تمويل «داعش» متطورة
محمد وهبة
يـنـصـ ّـب تــركـيــز الـسـلـطــات النقدية
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف فـ ــي ل ـب ـن ــان وال ـع ــال ــم
الـ ـع ــرب ــي عـ ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة ت ـمــوي ــل
اإلرهــاب« .داعش» هي أحد أشكال
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ح ــالـ ـي ــا بـ ـع ــدم ــا ب ــات ــت
تسيطر عـلــى مـســاحــات جغرافية
واس ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا،
ولــدي ـهــا وجـ ــود ف ــي ل ـب ـنــان أي ـضــا.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ـتـ ــداولـ ــة
ب ــن األجـ ـه ــزة امل ـصــرف ـيــة واملــال ـيــة
واألم ـن ـي ــة ،ف ــإن أســال ـيــب «داع ــش»
لتجنيد مقاتلني والـحـصــول على
التمويل باتت متطورة أيضًا.
افـتـتــح ات ـحــاد امل ـص ــارف الـعــربـيــة،
أم ـ ـ ــس ،م ـن ـت ــدى «آلـ ـ ـي ـ ــات تـجـفـيــف
منابع تمويل اإلرهــاب» .يأتي هذا
املنتدى بعد شهرين على الزيارة
التي قام بها مساعد وزير الخزانة
األميركية دانـيــال غــايــزر للبنان،
وإط ـ ــاق ـ ــه تـ ـح ــذي ــرات ل ـل ـم ـصــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـن ـ ّـب ــه مــن
لـ ـج ــوء «داعـ ـ ـ ـ ــش» إلـ ـ ــى اس ـت ـع ـم ــال
امل ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـتـبـيـيــض
أموالها أو لتمويل عملياتها .وقد
أوض ــح ،حينها ،غــايــزر أن هناك
ثالثة بلدان معنية بهذا األمر هي
تركيا والعراق ولبنان.
ّ
املـ ـنـ ـت ــدى ش ــك ــل م ـن ــاس ـب ــة إللـ ـق ــاء
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ــرق وأسـ ــال ـ ـيـ ــب
تبييض األمــوال التي تلجأ إليها
داعش .وقد جاءت الجلسة األولى
للمنتدى بعنوان «مصادر تمويل
اإلره ـ ـ ـ ــاب وت ـ ـطـ ـ ّـور أس ــالـ ـي ــب نـقــل
األمـ ــوال :املـسـتـجــدات واإلجـ ــراءات
املـطـلــوبــة ملــواج ـه ـت ـهــا» .وف ــي هــذا
املجال يشير رئيس وحدة التحقق
من اإلجراءات لدى هيئة التحقيق
الخاصة في لبنان ،طــارق زهــران،

إلــى أن مسألة «تـمــويــل اإلره ــاب»
قـ ـب ــل داعـ ـ ـ ـ ــش ،ه ـ ــو غـ ـي ــر م ـ ــا ب ـعــد
ظهور هذا التنظيم .ففي السابق،
كـ ــان ال ـت ـمــويــل ي ـج ــري م ــن طــريــق
ال ـج ـم ـع ـيــات ،وب ـع ــض الـنـشــاطــات
ً
الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـت ـمــويــل
ال ــذات ــي وم ــن م ـص ــادر أم ـ ــوال غير
مـ ـش ــروع ــة مـ ـث ــل ت ـ ـجـ ــارة الـ ـس ــاح
وامل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات وت ـ ــزوي ـ ــر بـ ـط ــاق ــات
االئـتـمــان ...إال أن «داع ــش» جعلت
األمــر مختلفًا جدًا بعد سيطرتها
ع ـل ــى م ـس ــاح ــات ج ـغ ــراف ـي ــة .فـهــي
تجمع األموال من مناطق تحتلها،
وهـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــرق أم ـ ـ ـ ــوال امل ـ ـصـ ــارف،
وت ـس ـتــوفــي رسـ ــوم ع ـب ــور ،وتـبـيــع
ال ـن ـف ــط ،وت ـب ـي ــع اآلث ـ ـ ـ ــارات أي ـض ــا،
وتـ ـجـ ـم ــع املـ ـح ــاصـ ـي ــل الـ ــزراع ـ ـيـ ــة
وت ـب ـي ـع ـه ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن ـهــا
تجمع أم ــوال الـتـبــرعــات بواسطة
مواقع التواصل االجتماعي.
يقول زهران إن «التمويل متواصل
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه املـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة،
واالس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
تـتـجـ ّـدد أي ـضــا ،وه ــو أط ـلــق بعض
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ــأس ـي ــس
فـ ـ ــريـ ـ ــق ع ـ ـمـ ــل مل ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة تـ ـم ــوي ــل
داعـ ــش» .وق ــد ّأدت ه ــذه امل ـبــادرات
إل ــى ب ـعــض ال ـن ـتــائــج ،م ــن أب ــرزه ــا
ال ـط ـل ــب إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدول ال ـت ـب ـل ـيــغ عــن
نـمــط اإلي ــداع ــات الـنـقــديــة بحسب
املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ،وال ـت ـب ـل ـيــغ
ع ــن اس ـت ـع ـمــال آالت ال ـص ــراف ــة في
امل ـن ــاط ــق الـ ـح ــدودي ــة أو امل ـحــاذيــة
للمنطقة املــوجــود فيها «داع ــش».
فـ ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت تـ ـ ـب ـ ـ ّـن أن ــه
يـمـكــن مــاحـقــة عـمـلـيــات الـصــرافــة
اإللكترونية التي يظهر في عنوان
امل ـس ـت ـخ ــدم وم ــوقـ ـع ــه ال ـج ـغ ــراف ــي
ب ــال ـق ــرب م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـح ــدودي ــة
املــذكــورة أو بعيدًا عنها .لكن أبرز

نقطة ّ
تحدث عنها زهران هي تلك
التي تشير إلى وجــود نمط رقابة
مـصــرفـيــة جــديــد يـتـعـلــق بـمــراقـبــة
الزبائن بطرق مبتكرة ،أي الرقابة
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ــوي ـت ــر
وفــاي ـس ـبــوك وان ـس ـت ـغــرام وغـيــرهــا
ملعرفة توجهاتهم وعالقاتهم.
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ،تـ ـ ـب ـ ــدو الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة أكـ ـث ــر
وض ـ ــوح ـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى ق ـ ـسـ ــم املـ ـب ــاح ــث
الجنائية الخاصة في قــوى األمن
الداخلي ،يشير العميد زياد الجزار
إلى أن التحقيقات الجارية كشفت
أن الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــار الـســوريــن
يحاولون استخدام النظام املالي
في لبنان من أجل تحويل األموال،
«فهناك عــدد ال بــأس به من الذين
يقومون بعمليات تحويل األموال
من خــال استخدام شركات مالية
أو وسـ ـط ــاء ل ـه ــذه املـ ـك ــات ــب .نـحــن
نــاحــق مــن يـقـ ّـدم خــدمــات مــن هذا
ال ـن ــوع م ــن دون ت ــراخ ـي ــص ،علمًا
بأن بعض الصرافني يتعاطون مع
وسـطــاء ماليني ســوريــن لتحويل
األموال لطرف ثالث ،وهذا مخالف
للقوانني أيضًا» .هذا األمــر يجري
على قاعدة «اعرف عميل عميلك».
كـ ــذلـ ــك ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـج ــارة
ب ــاآلث ــارات ،ي ـقــول ال ـج ــزار« :لــديـنــا
ن ـ ـحـ ــو  8م ـ ـل ـ ـفـ ــات نـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـهــا
لضبط مـحــاوالت التجارة باآلثار
امل ـه ــرب ــة واملـ ـس ــروق ــة» ،أمـ ــا مكتب
مكافحة جــرائــم املعلوماتية ،فهو
ّ
معني «بـمــراقـبــة مــواقــع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .داعـ ـ ـ ــش ي ـس ـت ـخــدم
ه ــذه امل ــواق ــع لتجنيد األش ـخــاص
ولـلـحـصــول عـلــى الـتـمــويــل أيـضــا.
ن ـحــن نـفـحــص ال ـش ـب ـكــة ،وأطـلـقـنــا
ً
ح ـمــات إعــام ـيــة م ـض ــادة ،فـضــا
عن أننا حجبنا بعض املواقع عن
الشبكة اللبنانية».
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أخبار
«كفى» تطلق دليلها القانوني
من طرابلس

أطلقت منظمة «كفى عنف واستغالل» من
نقابة املحامني في طرابلس ،الدليل القانوني
بعنوان «تحديات تطبيق القانون رقم ،»293
أي قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة
من العنف األس ــري .وأوضـحــت املنظمة في
بـيــان أنـهــا أرادت «مــن خــال هــذا الــدلـيــل أن
تضع بني أيدي القانونيني ،الخالصات التي
أوصلت إليها النقاشات مع قضاة أصدروا
قـ ــرارات حـمــايــة ملصلحة س ـيــدات تعرضن
للعنف األسـ ــري خ ــال ع ــام  ،2014بهدف
العمل على تفعيل تطبيق القانون  293من
الجسم الـقــانــونــي .وقــد وثــق الــدلـيــل ق ــرارات
الـحـمــايــة الـتــي ص ــدرت حـتــى نـهــايــة ،2014
باستثناء تلك التي جرى ردها».
َ
وخ ـ ــال ال ـ ـنـ ــدوةُ ،ب ـح ــث ــت ت ـح ــدي ــات تطبيق
القانون  293من وجهات نظر مختلفة مع
مـشــاركــن مــن اخـتـصــاصــات مـتـعــددة ،هــم:
املـحــامـيــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة فــي الشمال
املكلفة النظر فــي شـكــاوى العنف األســري
الـقــاضـيــة أمــانــي ح ـم ــدان ،وقــاضـيــة األم ــور
املستعجلة في بيروت زلفا الحسن ،ورئيس
قسم حـقــوق اإلن ـســان فــي املفتشية العامة
لقوى األمــن الــداخـلــي املـقــدم زيــاد قائد بيه،
واملحامية ليلى عواضة من منظمة «كفى».
الصحة تطلق استراتيجية الصحة النفسية

أطلقت وزارة الصحة العامة ،بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية واليونيسف والهيئة
ال ـط ـب ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوطـنـيــة
لتعزيز الصحة النفسية .وقالت ريدنر «إن
نـحــو نـصــف االض ـطــرابــات النفسية يظهر
فــي ســن مـبـكــرة ،قـبــل الــراب ـعــة ع ـشــرة ،وإن
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لـلـصـحــة النفسية
تهدف إلى زيادة إمكان الوصول إلى خدمات
الصحة النفسية وإلــى تحسينها .وفي هذا
الـصــدد ،قامت وزارة الصحة بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ،بتدريب عاملني في
الرعاية الصحية األولـيــة وأطـبــاء من القطاع
ال ـخــاص عـلــى اإلس ـعــا ُفــات النفسية األولـيــة
في حاالت الطوارئ .وأطلق برنامج تدريبي
مكثف يتناول تشخيص املرضى املصابني
باضطرابات نفسية».
تحذير من نقابة المعلمين

ح ــذرت نقابة املعلمني فــي لـبـنــان ،فــي بيان
أص ــدرت ــه أم ـ ــس ،امل ـع ـل ـمــن «مـ ــن تــوق ـيــع أي
مستند دون استشارة النقابة ملعرفة مدى
قانونيته أو النتائج املترتبة عنه ،مع اقتراب
الخامس من تموز ،موعد تجديد العقود في
املدارس الخاصة» ،داعية الى «مراجعة مكتب
األمانة العامة في النقابة ومركز الفروع في
املحافظات يوميًا».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،أكدت
النقابة «أن هيئة التنسيق النقابية لن تسكت
عــن ذل ــك وسـتــرفــع ال ـصــوت م ـجــددًا مطالبة
بوضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب على
جــدول أعمال املجلس النيابي بأسرع وقت
ممكن ،وتحديدًا قبل نهاية شهر أيار».
إتالف  15صفيحة من الجبنة

ي ـج ـي ــب ن ـ ـ ــزال بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك اقـ ـت ــراح ــا
يـقـضــي بـتـفـعـيــل الـهـيـئــة ،الف ـتــا إلــى
«وج ـ ـ ـ ــود نـ ـي ــة ملـ ـق ــاض ــاة ال ـح ـك ــوم ــة
وال ــوزارات املعنية في املستقبل ،إن
لــم ُيـسـتـ َـجــب ملـطــالـبـنــا» ،فيما تقول
ال ـل ـج ـنــة «إن ال ـح ــل األف ـض ــل يتمثل
بإعادة ضم خدماتنا كموظفني إلى
مــاك اإلدارة العامة ،كما كــان عليه
ال ــوض ــع ق ـبــل صـ ــدور ال ـق ــان ــون 544
عــام  ،1994وهــو مــا اجتمعت عليه
وتبنته وتعمل على تحقيقه هيئة
التنسيق املستقلة».

أت ـل ـفــت وزارة ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة أمـ ــس نحو
 15ص ـف ـي ـحــة م ــن ال ـج ـب ـن ــة ،ك ــان ــت مـحـمـلــة
ف ــي شــاحـنــة نـقــل م ـب ــردة لـصــاحـبـهــا (خ.ا)
فــي منطقة البابلية قـضــاء صـيــدا ،آتـيــة من
طرابلس ،حيث تبني أنها محفوظة في درجة
حــرارة مرتفعة ،وبالتالي عــدم صالحيتها.
ّ
وســطــر املـنــدوبــون محضر ضـبــط مخالفة
بحق صاحبها.
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عالء الالمي *
ُ
ل ــم ت ـع ـلــن ح ـتــى اآلن ت ـفــاص ـيــل م ــا س ـمــي بـ
«مـبــادرة الشيخ أحمد الكبيسي» ،أحــد أهم
علماء الــديــن والــدعــاة املستقلني مــن العرب
ال ـس ـنــة ف ــي الـ ـع ــراق ،وال ـ ــذي ع ــرف بـمــواقـفــه
الجذرية املناهضة للتكفيريني في القاعدة
وخليفتها تنظيم الــدولــة «داع ــش» ولنظام
ح ـك ــم امل ـح ــاص ـص ــة ال ـطــائ ـف ـيــة ومل ـخ ـط ـطــات
تقسيم الـعــراق الغربية .لــم ُيعلن نــص هذه
َّ
امل ـب ــادرة حـتــى اآلن ،ول ـكــن مــا ت ـســرب منها
ً
مثير فعال لالنتباه واالهتمام ،وخصوصًا
تـطــرقـهــا إل ــى م ــوض ــوع ال ــدس ـت ــور ال ـعــراقــي
َّ
الـ ـن ــاف ــذ ال ـ ـ ــذي ُس ـ ـ ــن ت ـح ــت ظ ـ ــال االحـ ـت ــال
األج ـن ـب ــي وم ـطــال ـبــة هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة ب ــإع ــادة
ك ـتــاب ـتــه م ـ ـجـ ــددًا ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـط ـلــب مـهــم
آخـ ــر ه ــو إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
العراقية .إن املطلب األخـيــر يشكل اختراقًا
مهمًا وعميقًا للمطلب الطائفي الذي كررته
ق ـي ــادات سـيــاسـيــة كـثـيــرة مــن ال ـعــرب السنة
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي ح ـك ــم امل ـح ــاص ـص ــة أو غـيــر
املـشــاركــة ،والــداعــي إلــى مــا اصطلحوا عليه
ب ـ ــ»إعـ ــادة الـ ـت ــوازن ف ــي مــؤس ـســات ال ــدول ــة»
وال ـ ـ ــذي ي ـع ـنــي ت ـح ــدي ـدًا م ــراج ـع ــة حـصــص
الطوائف ملصلحة «إنـصــاف» هــذه الطائفة
أو تلك ،والتي يعتقد زاعمو تمثيلها بأنهم
ل ــم يـحـصـلــوا عـلــى حـصـتـهــم «ال ـع ــادل ــة» من
كعكة الحكم وهــو مطلب طائفي لــن ُيخرج
الـعــراق مــن نفق الـخــراب الـشــامــل واالقـتـتــال
الـ ــذي أدخـ ــل ف ـيــه ب ـعــد االحـ ـت ــال ع ــام 2003
والذي شكل نظام حكم املحاصصة الطائفية
والقومية ذراعه السياسية.
إن األزمة الوطنية الشاملة التي تلف العراق
َ
حكم والتي سببها الرئيس
ونظام
مجتمعًا
ٍ
مـ ــوت وت ـع ـف ــن هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ووصـ ــولـ ــه إل ــى
الجدار وتسببه باملزيد من الكوارث ،ال تترك
ً
مجاال ألي حلول ترقيعية تنطلق من أرضية
النظام الطائفي القائم نفسه .فطوال عقد من

إن توقيت طرح هذه
المبادرة مهم لمن يريد
قراءتها في سياقها
السياسي الصحيح

عن هذا الحسم باهظ الثمن.
َّ
إن امل ـب ــادرة ال ـجــديــدة الـتــي طــرحـهــا الشيخ
ال ـك ـب ـي ـس ــي ،بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا س ـت ـث ـيــر مـ ــن آمـ ــال
وصـبــوات لــدى الوطنيني والديموقراطيني
العراقيني املشتتني ول ــدى عـمــوم الجمهور
الـ ـع ــراق ــي املـ ـتـ ـض ــرر م ــن ح ـك ــم امل ـحــاص ـصــة
الطائفية ،فإنها أثــارت وستثير ردود فعل
راف ـض ــة وس ـل ـبـيــة م ــن ق ـبــل ب ـعــض األطـ ــراف
والــزعــامــات .ويـبــدو أن فــي مقدمة األط ــراف
وال ـقــوى الــرئـيـســة الـتــي سترفضها وتعمل
ع ـلــى إف ـشــال ـهــا اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الــراع ـيــة
واملـخـتــرعــة لنظام حكم املحاصصة القائم
الـيــوم ،إذ أن قيام عــراق ديموقراطي موحد
وقوي يضرب في الصميم املشروع األميركي
الذي بدأ تنفيذه مع احتالل العراق عام 2003
بل وحتى قبل ذلك الحني ،رغم تغير الرئاسة
وح ـكــوم ـت ـهــا ف ــي واش ـن ـط ــن .ك ـمــا سـتــرفــض
بـعــض دول ال ـج ــوار اإلقـلـيـمـيــة وخـصــوصــا
إيـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا وال ـس ـع ــودي ــة هـ ــذه املـ ـب ــادرة
وم ــا سيتمخض عـنـهــا ،فــإيــران  -بنظامها
الطائفي وفق املادة «األبدية» الثانية عشرة
مــن دس ـتــورهــا  -ال تــريــد ق ـيــام ن ـظــام مدني
ع ـل ـم ــانــي ديـ ـم ــوق ــراط ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ي ـكــون
نـقـيـضــا مل ـشــروع ـهــا ون ـظــام ـهــا وهـيـمـنـتـهــا،

مقدمات أولية إلى نهضة مختلفة
معتز حيسو*
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السنوات تقريبًاُ ،جربت هذه الحلول وطبقت
الـعــديــد مــن ح ـفــات «امل ـصــال ـحــات الوطنية
الـتـلـفــزيــونـيــة» الـتــي لــم تتمخض عــن شــيء
ســوى املــزيــد مــن التحلل واملـصــائــب .ولهذا
تـشـكــل م ـب ــادرة الـشـيــخ الـكـبـيـســي بصيص
ضـ ــوء شـحـيـحــا ف ــي ن ـهــايــة ال ـن ـفــق األسـ ــود
امل ــدلـ ـه ــم ،وهـ ــي ح ـت ــى ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا حـقـقــت
هــدف ـهــا األول ف ـقــد ك ـش ـفــت أن ق ـمــة ال ـن ـظــام
ً
مـمـثــا بــرئــاسـتــي الـجـمـهــوريــة مـعـصــوم من
«ال ـت ـحــالــف ال ـكــردس ـتــانــي» وال ـج ـب ــوري من
«اتـ ـح ــاد الـ ـق ــوى» ردت ب ـش ـكــل س ـل ـبــي على
املـ ـب ــادرة واس ـت ـب ـعــدت ن ـجــاح ـهــا ح ـتــى قبل
أن يـسـتـمــع الــرئ ـي ـســان بــالـتـفـصـيــل لــوجـهــة
ن ـظــر مـطـلـقـهــا ،ث ــم ج ــاء اج ـت ـمــاع ال ـج ـبــوري
بالشيخ الكبيسي الحـقــا ليعطي املراقبني
بعض األمل حيث لم يعلن الجبوري رفضًا
صــريـحــا لـلـمـبــادرة بــل رح ــب بـهــا بـعـبــارات
عامة واعتبرها مبادرة مصالحة جديدة.
إن ت ــوق ـي ــت طـ ــرح هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة م ـه ــم ج ـدًا
مل ــن يــريــد قــراء ت ـه ــا ف ــي سـيــاقـهــا الـسـيــاســي
ال ـص ـح ـيــح واملـ ـنـ ـت ــج ،ف ـه ــي ت ــأت ــي ف ــي وق ــت
يسود فيه نــوع من الجمود جبهات القتال
بني القوات األمنية العراقية وبــن مسلحي
تنظيم الــدولــة «داع ــش» أو تحوله إلــى نوع
من قتال الكر والفر وتبادل األدوار واملواقع.
وهذا ما ّ
عبر عنه أوضح تعبير ألحد القادة
العسكريني في جبهة محافظة صالح الدين
والـ ــذي ق ــال ملخصًا الــوضــع الـعـسـكــري إن
«الليل لهم والنهار لنا» .أما سياسيًا فرغم
ال ـت ـطــور املـثـيــر الـ ــذي حـقـقــه دعـ ــاة التقسيم
بــدفــع مــن ق ــرار الـكــونـغــرس األم ـيــركــي الــذي
وضــع اللبنات األول ــى لقيام ثــاث دويــات
َّ
طــائـفـيــة مـسـتـقـلــة ف ــي الـ ـع ــراق ،ول ـك ــن حــالــة
ال ـتــردي الـشــامــل والـتـحـلــل وف ـقــدان االتـجــاه
هي السائدة في املشهد السياسي العراقي
الـ ـ ـع ـ ــام .وقـ ـ ــد بـ ـل ــغ االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ال ـس ـي ــاس ــي
ذروت ــه حــن ب ــدرت مــن الـتـحــالــف اإلســامــي
الشيعي املهيمن على الحكم مـبــادرات عدة

خـطـيــرة صـبــت ف ــي خــدمــة م ـش ــروع تقسيم
ال ـب ــاد .األول ـ ــى ،كــانــت حــن أص ــر التحالف
عـلــى اسـتـصــدار ق ــرار بــرملــانــي مـضــاد لـقــرار
الكونغرس قدم هو مسودته وأصــر عليها،
وكان الثمن انسحاب ممثلي األكراد والعرب
السنة مــن الجلسة وإم ــرار ال ـقــرار بغيابهم
مــا أنـتــج تقسيمًا طــائـفـيــا وقــومـيــا حقيقيًا
وفعليًا داخل املؤسسة التشريعية ،والثاني
كان في تشكيل كتلة برملانية باسم «الحشد
ال ـش ـع ـب ــي» س ــارع ــت ال ـك ـت ــل وال ـش ـخ ـص ـيــات
النيابية اإلسالمية الشيعية إلى االنضمام
إليها ،واملبادرة األخطر الثالثة كانت إقدام
ق ـ ــوات م ــن ال ـح ـشــد ال ـع ـش ـبــي ذي الـغــالـبـيــة
ال ـش ـي ـع ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ن ــاح ـي ــة
«النخيب» التابعة إداري ــا ملحافظة األنـبــار،
وإل ـح ــاق ـه ــا عـمـلـيــا بـمـحــافـظــة ك ــرب ــاء ،أمــر
أث ــار ردود فـعــل راف ـضــة وح ــادة مــن عشائر
وسـلـطــات األن ـب ــار .كــل ه ــذه املـ ـب ــادرات ،غير
الحكيمة فــي نظر الكثيرين ،أكــدت بحسب
بعض املحللني ضلوع ممثلي البرجوازية
الـشـيـعـيــة ،م ـحــدثــة ال ـن ـع ـمــة ،ف ــي مخططات
التقسيم عــن ســابــق قصد وتصميم أو عن
ســذاجــة وانفعالية سياسية وكــا األمــريــن
خطير وسيء.
ّ
إن توجيه النقد لهذه املبادرات واإلجــراءات
ال يعني تبرئة األطــراف السياسية الكردية
والعربية السنية مــن تأييد ودع ــم مشروع
التقسيم والترحيب العلني بقرار الكونغرس
فهذه الجهات غــارقــة حتى األذن ــن فــي هذا
املـسـعــى الـتــدمـيــري املـ ــدان ،ولـكــن مسؤولية
األح ــزاب اإلســامـيــة الشيعية الشريكة لها
فــي نـظــام الحكم تتحمل مسؤولية خاصة
ع ــن تـسـبـبـهــا ع ـم ـل ـيــا ف ــي ت ـق ـس ـيــم ال ـب ــرمل ــان
العراقي وشقه طائفيًا وقوميًا عبر إصرارها
على إص ــدار الـبـيــان اللفظي وعــديــم القيمة
سياسيًا ال ــذي مــررتــه بــأصــواتـهــا النيابية
ف ـق ــط ،وكـ ــان ح ــري ــا ب ـهــا ال ـتــريــث ومــواص ـلــة
املفاوضات أو تقديم مسودة أخــرى عوضًا

«تقوم عصور النهضة على أســاس عالقة معينة
ـاض مـبـجــل وحــاضــر مـنـحــل ،وت ـهــدف تلك
بــن م ـ ِ
العصور إلى إعادة تمثيل هذا املاضي».
مارك ويليامز
م ــن ال ـبــداهــة بـمـكــان أن ــه ف ــي زم ــن االنـهـيــار
يــزداد الحنني إلــى املاضي البعيد ،ويــزداد
الـتـعـلــق ب ــه ،ويـتـحــول إل ــى مـلـجــأ للهاربني
ّ
من جحيم الحاضر .وكلما تداعى الحاضر
وان ـ ـسـ ــدت آفـ ـ ــاق امل ـس ـت ـق ـبــل ي ـ ـ ــزداد الـتـعـلــق
ب ــامل ــاض ــي ،ح ـتــى أن ــه ف ــي ب ـعــض الـلـحـظــات
اجتماعية
يهيمن على آليات تفكير شرائح ّ
واسـعــة ،ويتحول التمسك به وتمثل قيمه
إلى مخرج من حاضر يتداعى وينهار.
إن عالقة املاضي باملستقبل وأشكال بنائه،
ّ
ما زالت محل جدال واسع .فاستلهام املاضي
واالسـتـفــادة من التاريخ يظهران في سعي
األمم الطامحة إلى التغيير ،مستمدة بعضًا
مــن قــوتـهــا مــن إش ــراق ــات مــاضـيـهــا البعيد.
لكن العودة إلى التراث وإعادة إنتاجه يجب
أن ي ـنــدرج فــي سـيــاق بـحــث أس ـبــاب تصدع
وانـهـيــار املجتمعات اقـتـصــاديــا وسياسيًا
واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا ،وع ـ ــاق ـ ــة تـ ـل ــك املـ ـسـ ـت ــوي ــات
ب ــالـ ـتـ ـح ــوالت ال ـ ـطـ ــارئـ ــة عـ ـل ــى امل ـن ـظ ــوم ــات
الـقـيـمـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة وامل ـع ــرف ـي ــة .ول ـض ـمــان
نتائج أكثر موضوعية يجب أن يكون بحث
تـلــك ال ـعــوامــل فــي سـيــاق تـحــديــد ارتـبــاطـهــا
وعالقتها بامليول العاملية والعوملة .والفرق
بــن املـسـتــويــن كـبـيــر ،ف ــاألول يحيلنا على
االنفتاح العاملي القائم على عالقات متبادلة
تقوم على االستفادة من التطور الحضاري
والـعـلـمــي والـتـقـنــي لـ َـجـســر ال ـه ــوة املـعــرفـيــة
وتــدعـيــم الـعــاقــات اإلنـســانـيــة والـحـضــاريــة
ب ــن امل ـج ـت ـم ـع ــات .أم ـ ــا ال ـث ــان ــي ف ــإن ــه يـمـثــل
الوجه اآلخر لهيمنة وطغيان الدول الكبرى
واملؤسسات العابرة للحدود والجنسيات.
وهذا ال يعني التقوقع على ذواتنا ،وإغفال
أهـ ـمـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـتـ ـط ــور ال ـع ـل ـمــي
والتقاني الذي وصلت إليه تلك الــدول .لكن

ذل ــك بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ل ــم ي ـعــد واردًا بحكم
االن ـف ـت ــاح الـ ــذي ت ـفــرضــه ثـ ــورة امل ـع ـلــومــات،
وآلـيــات اشتغال رأس املــال املعولم املحكوم
ببنيته التوسعية واالح ـت ـكــاريــة .لــذلــك من
الـضــروري أن يتم البحث عن صيغ جديدة
للعالقة بني الدول واملجتمعات ،انطالقًا من
املحافظة على مبدأ السيادة والخصوصية
ال ـت ــي ي ـت ــم ان ـت ـه ــاك ــه ب ــأش ـك ــال وم ـس ـتــويــات
مـخـتـلـفــة .وه ــذا امل ـس ـتــوى بــالـتـحــديــد يجب
بحثه من منظور االنفتاح العاملي الذي بات
يـتـجــاوز املـفــاهـيــم التقليدية والكالسيكية
لألطر الوطنية ومفهوم السيادة.
يعمل بعض املفكرين واملثقفني في املرحلة
الراهنة على استعادة أسئلة النهضة وذلك
يتعلق بجملة من العوامل واألسباب ،منها:
ـ تـ ــدهـ ــور أوضـ ـ ـ ــاع الـ ـبـ ـل ــدان وامل ـج ـت ـم ـعــات
ال ـع ــرب ـي ــة ودخ ـ ـ ــول ب ـع ـضــا م ـن ـهــا ف ــي ط ــور
التفكك والتحلل املـحـمــول على تناقضات
داخلية ومصالح سلطوية وأخرى خارجية.
ـ تــزايــد دور ال ـخــارج فــي الـقـضــايــا العربية
الداخلية ،واعتماد بعض الحكومات على
ذلك لضمان استمرارية سيطرتها.
ـ تـفـكــك اج ـت ـمــاعــي وت ـح ـلــل ق ـي ـمــي ،إضــافــة
إل ــى ت ـص ــدع م ـن ـظــومــات ثـقــافـيــة ومـعــرفـيــة
وإيديولوجية .وفي سياق ذلك فإن كثير من
التحوالت والتغيرات القيمية ذات الطابع
اإلرت ـ ـكـ ــاسـ ــي /الـ ـنـ ـك ــوص ــي ،ت ـت ـخ ــذ طــاب ـعــا
ب ـه ـي ـم ـيــا .وذل ـ ــك ي ـت ـع ـلــق بـ ـظ ــروف ال ـح ــرب،
وأشـ ـ ـك ـ ــال ومـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ــوعـ ــي وال ـث ـق ــاف ــة
السائدة.
وف ــي الـلـحـظــة ال ـتــي يـتــم فـيـهــا اسـتـنـهــاض
أس ـئ ـل ــة ال ـن ـه ـض ــة ل ـت ـح ــدي ــد أس ـ ـبـ ــاب أزمـ ــة
املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة تـ ـج ــاوز
واقعها الذي يتموضع على عتبة االنهيار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي
الشامل والعميق يجري البحث عن أسئلة
أخرى ُت ّ
عبر عن احتياجات اللحظة الراهنة.
وذلك ال يعني تجاهل أهمية أسئلة النهضة
ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ف ــي كـثـيــر م ــن مـسـتــويــاتـهــا
وأش ـكــال ـهــا صــال ـحــة ملـجـتـمـعــاتـنــا .وت ـعــود
أس ـب ــاب ذل ــك إل ــى أن امل ـج ـت ـم ـعــات الـعــربـيــة

وأن ـظ ـم ـت ـهــا األح ــادي ــة ال ـش ـمــول ـيــة م ــا زال ــت
تعيد إنتاج أزماتها .ونتيجة عجز القوى
االجتماعية واألنظمة السياسية عن تجاوز
أسـ ـب ــاب األزمـ ـ ــة فــإن ـهــا ت ـحــولــت ف ــي سـيــاق
وم ِّ
التقادم التاريخي إلى جزء أساسي ُ
كون
مــن التركيبة البنيوية ملجتمعاتنا .وهــذا
ال يتعلق بوعي املــواطــن ومستوى ثقافته
وأش ـ ـكـ ــال ت ـم ـظ ـهــرات ـهــا ف ـق ــط ل ـك ـنــه يــرتـبــط
ببنية األنظمة السياسية وأشكال عالقتها
ب ـمــؤس ـســات ال ــدول ــة واملـ ــواطـ ــن .ه ـنــا ال بد
مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن تـجــدد األزم ــة ال يعني
صالحية ذات اآلليات واملنظومات املعرفية
والفكرية الـتــي كــانــت مطروحة ملعالجتها
ّ
بالتغيرات التي
فــي املــاضــي .وذلــك يتعلق
طــاولــت بـنـيــة ال ــدول ــة وتــركـيـبـتـهــا ،وبنمط
عالقاتها مــع الــداخــل وال ـخ ــارج ،ومستوى
تـ ـط ــوره ــا ال ـع ـل ـم ــي ،ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري ،ال ـت ـق ـنــي،
ال ـقــانــونــي وال ـح ـق ــوق ــي .وهـ ــذا ي ـت ــزام ــن مع
توظيف االنفتاح الجغرافي والفضائي من
قبل الدول األكثر تقدمًا لتصدير أشكال من
الثقافة والتفكير تساهم في فرض شروط
هيمنتها على مجتمعاتنا .وهذا يعني أننا
أم ــام أزم ــة بنيوية داخـلـيــة وأخ ــرى تتعلق
بما ُيفرض علينا من الخارج.
لذلك فإن استنهاض أسئلة النهضة والبحث
عن مداخل جديدة إلى نهضة مختلفة ،يجب
أن ي ـتــزامــن م ــع ب ـحــث إش ـكــال ـ ّيــات مختلفة
ومتعددة أولها :أسباب التأخر والتصدع
واالن ـه ـي ــار ال ـتــي تـعــانــي مـنـهــا املجتمعات
العربية وعــاقــة ذلــك بمستويات وأشـكــال
ال ـت ـقــدم ال ـعــاملــي .وي ـت ـحــدد ذل ــك عـلــى ثــاثــة
مـسـتــويــات :اقـتـصــاديــة« :اقـتـصــاد متخلف
ـ ريـعــي ـ ت ــاب ــع» .سـيــاسـيــة :سـيـطــرة أنظمة
أح ــادي ــة ش ـمــول ـيــة .اج ـت ـمــاع ـيــة :ت ـصــدعــات
ف ــي ال ـب ـن ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وظـ ـه ــور م ـيــول
إل ــى اسـتـنـهــاض امل ـكــونــات األول ـي ــة نتيجة
أسـبــاب ذاتـيــة داخلية محكومة بمسلمات
امل ــاض ــي ،إض ــاف ــة إل ــى ت ــراج ــع دور ال ــدول ــة،
وأخ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ــدخ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة.
إن ج ـم ـي ــع ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـس ــابـ ـق ــة ت ـن ـع ـكــس
ع ـلــى بـنـيــة وأشـ ـك ــال ت ـح ــوالت امل ـن ـظــومــات

العودة إلى التراث
يجب أن يندرج في سياق
بحث أسباب تصدع
المجتمعات وانهيارها

ال ـق ـي ـم ـيــة وامل ـع ــرف ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وأشـ ـك ــال
الوعي السائد .وهذا يعني أن بحث أسئلة
الـنـهـضــة يـجــب أن يـبــدأ م ــن :بـحــث أوض ــاع
ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وب ـن ـي ـت ـه ــا وش ـكــل
عالقتها بالداخل ،ومع الخارج ،وآثــار ذلك
عـلــى املـسـتــويــات االجـتـمــاعـيــة ـ بـحــث بنية
النمط االقتصادي السائد وأشكال تجاوز
م ــأزق الـتـبـعـيــة واالرتـ ـه ــان ل ـل ـخــارج .أخـيـرًا
تحديد آثار االقتصاد الرأسمالي في طوره
الـعــوملــي امل ـت ـحـ ِّـول إل ــى رأس ـم ــال مــالــي على
اقتصادياتنا لجهة البنية ـ النمط ،وأشكال
تجلياتها وآلـيــات اشتغالها .أمــا االكتفاء
بــال ـقــول إن أزم ــة املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة هي
أزمة وعي وثقافة ومثقفني ،فإنه يندرج في
سياق تفكير نمطي ناتج من البنية املادية
السياسية واالقتصادية املهيمنة.
ثــان ـيــا :ت ـحــديــد ح ــوام ــل الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
واملـعــرفـيــة والعلمية .وتـجــدر اإلش ــارة هنا
إلــى أن حوامل «النهضة الراهنة» يعانون
مـثــل بــاقــي الـفـئــات وال ـشــرائــح االجتماعية
من تداعيات األزمــة وإشكاالتها ،ومــن آثار
تراكم التخلف الحضاري والجمود املعرفي،
ّ
تصدع املنظومات املعرفية والفكرية
ومــن
واإليــديــولــوج ـيــة ال ـتــي تـحــولــت ف ــي سـيــاق
تــراكــم التخلف إلــى أحــد السمات البنيوية
ّ
للمجتمعات العربية .وفي حال سلمنا بأن
حــامـلــي الـفـكــر الـنـهـضــوي حــالـيــا مصابون
بداء اللحظة الراهنة وأمراض املاضي فهذا
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وهـ ــذه الــوقــائــع ال تـقـلــل م ــن أهـمـيــة مــواقــف
إيــران اإليجابية والشجاعة املعادية للغرب
وإسرائيل والتي ينبغي تأييدها ودعمها
ول ـكــن لـيــس عـلــى ح ـســاب مستقبل ووح ــدة
العراق ومصالحه الوطنية االستراتيجية.
أما تركيا والسعودية فال تريدان قيام عراق
قــوي ومــوحــد قــد تـكــون هــذه امل ـبــادرة سببًا
فــي والدت ــه ،ولـهــذا ستعمالن على إفشالها
غير أن تأثير هاتني الدولتني يبقى محدودًا
وال ي ـغ ـي ــر مـ ــن االتـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـعـ ــام لـ ــأحـ ــداث.
وأخيرًا فلن تغيب دولة إسرائيل عن املشهد
العراقي فمصلحتها التاريخية ومشروعها
االستراتيجي التأسيسي يتحققان بسهولة
وي ـس ــر ع ـبــر ق ـي ــام طـ ــوق م ــن أن ـظ ـمــة الـحـكــم
ال ـطــائ ـف ـيــة والـ ــدويـ ــات الـشـيـعـيــة والـسـنـيــة
والـكــرديــة والعلوية واملــارونـيــة والقبطية...
الخ.
ُ
داخ ـل ـي ــا ،ي ـتــوقــع م ــراق ـب ــون ك ـث ــر أن تــرفــض
ال ـقــوى واألح ـ ــزاب الـطــائـفـيــة املهيمنة على
الحكم ممثلة فــي «الـتـحــالــف الــوطـنــي» ذي
الـغــالـبـيــة اإلســام ـيــة الـشـيـعـيــة خــوفــا على
هيمنتها الـطــائـفـيــة وبــالـتــالــي امـتـيــازاتـهــا
ومغانمها املادية واملعنوية «املذهبية» التي
حـصـلــت عـلـيـهــا بـعــد  ،2003كـمــا سترفض
الـ ـق ــوى امل ـم ـث ـلــة ل ـل ـعــرب ال ـس ـنــة ف ــي الـحـكــم
وخصوصًا منها دعــاة األقلمة فــي نينوى
واألنـ ـب ــار ه ــذه املـ ـب ــادرة لـلـسـبــب ذاتـ ــه ،غير
أن تأثيرها سيبقى م ـحــدودًا ورهـنــا بقوة
الدعم الخليجي والتركي الــذي تتلقاه ،أما
الــزعــامــات الـكــرديــة فستكون الـعــدو الـلــدود
األول لهذه املبادرة ولكل مبادرة مثيلة ذات
جوهر ديموقراطي وعلماني ألنها تخشى
على امتيازاتها وما حققته من إجازات على
صعيد دول ــة املـكــونــات واقـتــرابـهــا الحثيث
من اعالن استقاللها في دويلة كردية تابعة
لـلـغــرب .فكيف ينبغي الـتـعــامــل وطـنـيــا مع
قوى الرفض والعرقلة الخارجية والداخلية
هــذه ،وكيف يمكن فضح جوهر شعاراتها

الــراف ـضــة؟ يـمـكــن أن يتحقق ذل ــك بسهولة
مــن خــال إب ــراز طابع شـعــارات هــذه القوى
وحججها االنفعالية والسطحية ودحض
أوه ــام ـه ــا :فـ ــإذا كــانــت األح ـ ــزاب اإلســامـيــة
الشيعية على يقني من أن جمهور الشيعة
في العراق هم الغالبية السكانية ،فإن نظام
الحكم املدني والقائم على مبدأي املواطنة
واملساواة لن ينزع منهم تمثيلهم السياسي
كمكون مجتمعي ،ولكن هذا التمثيل عوض
ْ
أن يكون طائفيًا رجعيًا مدعومًا باملؤسسات
والـشـخـصـيــات الــديـنـيــة الـطــائـفـيــة سيكون
ً
تمثيال «مــواطـنـيــا» مــدعــومــا بـقــوة دستور
مـ ــدنـ ــي ال يـ ـعـ ـت ــرف بـ ــال ـ ـهـ ــويـ ــات ال ـف ــرع ـي ــة
الـطــائـفـيــة ب ــل بــالـهــويــة الـعــراقـيــة الـجــامـعــة
وم ـض ـم ــون ــا ب ـن ـظ ــام دي ـم ــوق ــراط ــي حـقـيـقــي
شـ ـف ــاف .أمـ ــا بــالـنـسـبــة ل ـل ـعــرب ال ـس ـنــة فلن
يخسر في ميدانهم سوى الذين يستمدون
نفوذهم من األصــوات االنتخابية الطائفية
والدعم الخليجي ولكنهم سيبرحون عراقًا
ً
كامال ذا دولة قوية تساويهم بأقرانهم من
الطوائف واملكونات األخرى وسينتهي زمن
اإلق ـصــاء والتهميش والـحـكــم الــدكـتــاتــوري
لعهود ما قبل االحـتــال والــذي ألحق أكبر
الـضــرر بهم وبمستقبلهم .هــذا بخصوص
زعامتي الطائفتني الكبيرتني فــي الـعــراق،
فماذا بخصوص رفض الزعامات الكردية؟
م ــن املـ ـع ــروف عــراق ـيــا وع ـلــى ن ـطــاق واس ــع،
أن ث ـ ـمـ ــة تـ ـن ــافـ ـس ــا ح ـ ـ ـ ــادًا بـ ـ ــن ال ـح ــزب ـي ــن
التقليديني الكبيرين فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
وهـمــا «الــديـمــوقــراطــي» بــزعــامــة الـبــارزانــي
و»االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي» بــزعــامــة الـطــالـبــانــي،
ومع أن حزب الطالباني أكثر تشددًا قوميًا
ً
لدرجة أن أدبياته تعتبر اإلقليم محتال من
قبل الــدولــة العراقية التي يترأسها – و يا
للعجب!  -وللعهدة الثانية رئيس من هذا
ال ـحــزب ،ولكنه يتميز عــن حــزب الـبــارزانــي
بمسحة ذرائـعـيــة «بــرغـمــاتـيــة» وه ــدوء في
الـ ـخـ ـط ــاب اإلعـ ــامـ ــي الـ ـي ــوم ــي وف ـ ــي األداء

السياسي الوظيفي بـخــاف الـحــزب اآلخــر
ال ـ ــذي يـعـتـمــد خ ـطــابــا ان ـف ـصــال ـيــا صــريـحــا
واستفزازيًا بلغ درجة إعالن رئيس حكومة
اإلق ـل ـيــم ن ـي ـج ـيــرفــان الـ ـب ــارزان ــي أن اإلقـلـيــم
م ـس ـت ـعــد ل ـب ـي ــع ن ـف ـط ــه لـ ـبـ ـغ ــداد وال ـت ـع ــام ــل
مــع ال ـع ــراق كـبـلــد مـشـتــر .إن ه ــذا التنافس
والسعي الحثيث لالنفصال والحفاظ على
مــا تــم تحقيقه مــن مـنـجــزات مهمة لإلقليم
والقضية القومية الـكــرديــة يمكن أن يعود
بــالـضــرر عـلــى ه ــذه القضية نفسها وعلى
جمهورها ال ــذي تحمل الكثير مــن املآسي
والـ ـ ـك ـ ــوارث ف ــي ال ـع ـق ــود ال ـق ـل ـي ـلــة املــاض ـيــة،
فحتى إذا تحقق االنـفـصــال بــوجــود عــراق
ض ـع ـي ــف ومـ ـ ـم ـ ــزق ،ع ـ ـ ــراق ي ـع ــج بــامل ـشــاكــل
األمنية واالقتصادية والسياسية فــإن هذا
االنفصال سيكون محفوفًا باملخاطر كرديًا
ولــذلــك ف ــإن مــن مصلحة األكـ ــراد العراقيني
بــوصـفـهــم امل ـكــون ال ـثــانــي امل ـهــم فــي ال ـعــراق
أال يـنـســاقــوا خـلــف ال ـبــروبــاغ ـنــدا الـحــزبـيــة
امل ـت ـش ـن ـج ــة آلل الـ ـ ـب ـ ــارزان ـ ــي وال ـط ــال ـب ــان ــي
وس ـي ـك ــون م ــن مـصـل ـحـت ـهــم وجـ ـ ــود ق ـي ــادة
م ـع ـتــدلــة ت ـت ـعــامــل م ــع ع ـ ــراق ق ــوي ومــوحــد
وديـمــوقــراطــي يبحثون فـيــه مــع شركائهم
في الوطن عن حلول وخيارات أخرى تعود
ب ــال ـخ ـي ــر ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع وت ـح ـق ــق ل ــأك ــراد
مطامحهم املشروعة.
هنا ،ستواجه املتفائلني مشكلتان كبيرتان
ه ـم ــا ارت ـ ـبـ ــاط الـ ـقـ ـي ــادات الـ ـك ــردي ــة ال ـك ـب ـيــرة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ب ــاملـ ـش ــروع األمـ ـي ــرك ــي ال ـغــربــي
– وح ـت ــى ب ــأوس ــاط إســرائ ـي ـل ـيــة  -امل ـع ــادي
للعراق ولشعوب املنطقة ارتباطًا مصلحيًا
شبه عضوي ،واملشكلة الثانية هي انعدام
قــوة سياسية كــرديــة ديـمــوقــراطـيــة معتدلة
فــي املـيــدان تعيد لــه بعض ال ـتــوازن املفقود
وتـ ــردع األطـ ــراف االنـفـصــالـيــة املـتـطــرفــة عن
ال ـع ـب ــث ب ـط ـم ــوح ــات األكـ ـ ـ ـ ــراد وال ـع ــراق ـي ــن
بعامة.
* كاتب عراقي

يعني أن دورهم في وضع املقدمات النظرية
والفكرية والسياسية إلخــراج املجتمع من
أزم ـت ــه الـبـنـيــويــة س ـي ـكــون مـ ـح ــدودًا .وه ــذا
ً
يستوجب أوال :االعتراف بأن املثقف العربي
يعاني من تداعيات أزمة عامة ومركبة .أما
الـخــروج منها فإنه يبدأ مــن إع ــادة أسباب
األزم ـ ـ ــة إلـ ــى جـ ــذورهـ ــا املـ ــاديـ ــة الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية واالجتماعية .ثانيًا :تحديد
ُ
اآلل ـي ــات والـسـبــل الـتــي تمكننا مــن تـجــاوز
آثــار وتداعيات التخلف واألحــاديــة اللذين
ُي ـش ـكــان امل ــدخ ــل إل ــى أم ـ ــراض االس ـت ـب ــداد.
ثالثًا :تحديد اآلليات واألسس التي تساهم
في بناء وعي اجتماعي مدني ـ علمي يقطع
مع تجليات ومالمح املاضي كافة التي تم
ترسيخها على قاعدة التخلف الحضاري،
وسلطة املستبد العادل.
ثالثًا :وضــع األســس الــازمــة للتخلص من
التبعية للغرب ،ومن مشاعر الدونية أمامه.
إن الـبـنـيــة الـثـقــافـيــة لـلــرأسـمــالـيــة الـغــربـيــة
وأشـكــال تـطــورهــا السياسي واالقـتـصــادي
ال ُي ـعـ ِّـبــر ع ــن الـ ُـب ـعــد اإلن ـســانــي لـلـحـضــارة،
ُ
ويـ ـعـ ـي ــق الـ ـتـ ـط ــور الـ ـحـ ـض ــاري ل ـش ـعــوب ـنــا.
وهـ ــذا يـعـنــي تــأكـيــد صـيــاغــة مــوقــف نـقــدي
منهجي مــن أش ـكــال الـتـطــور الـغــربــي التي
تــم بناؤها مــن منظور عقلية إمبراطورية
ت ـقــوم عـلــى انـتـهــاك حــريــة الـشـعــوب ونهب
مقدراتها .ويجب أن يرتبط ذلك مع دراسة
امل ـت ـغ ـيــرات وأشـ ـك ــال وم ـس ـتــويــات الـتـطــور
الـتــي يكتنفها املشهد الـعــاملــي .وه ــذا يدلل
عـلــى صـعــوبــة ت ـجــاوز الـفـجــوة الـحـضــاريــة
واملـعــرفـيــة الـتــي تفصل بيننا وب ــن ال ــدول
األكثر تطورًا ،إذ لم يتم التخلي عن اآلليات
واألنـ ـم ــاط الـنـظــريــة امل ــوروث ــة ع ــن املــاضــي.
إن دخ ـ ـ ــول امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـع ــرب ـي ــة مــرح ـلــة
ال ـت ـص ــدع ال ـب ـن ـيــوي ووق ــوف ـه ــا ع ـلــى عـتـبــة
االنـهـيــار يستدعي تأكيد ض ــرورة صياغة
أسئلة ُت ِّ
عبر عن ض ــرورات املرحلة الراهنة
فــي سـيــاق انفتاحها على املستقبل .وهــذا
يستدعي تــزامــن وضــع األســس الضرورية
لـبـنــاء ثـقــافــة مــدنـيــة ـ ديـمـقــراطـيــة تـتـجــاوز
الـحــاضــر املـحـكــوم بــآلـيــات ذهنية متخلفة

تـعــود بـجــذورهــا إلــى املــاضــي ،مــع اإلجــابــة
ً
ُ ّ
ع ــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـشــكــل م ــدخ ــا لـتـجــاوز
الهوة املعرفية والحضارية والتقنية التي
تفصلنا عن املجتمعات املتقدمة .وفي هذا
ال ـس ـيــاق يـنـطــوي تـحــديــد مـفـهــوم الـسـيــادة
وتجلياته املرتبطة بالجغرافيا على أهمية
ُ
بالغة في ظل العوملة التي تخضع السيادة
ُ ّ
ّ
الوطنية وتقلصها إلى مستويات تمكنها
مــن استمرار سيطرتها .وذلــك أفقد الدولة
ب ـع ـضــا م ــن مـعــانـيـهــا ال ـج ــوه ــري ــة ،وف ــرض
عـلـيـهــا م ـعــانــي ج ــدي ــدة .ف ــال ــدول الـقــومـيــة
فــي بــدايــات نهوضها ،اشتغلت على بسط
سيادتها على كامل تــرابـهــا .لكن السيادة
الـ ـت ــي ت ــأس ـس ــت ع ـل ــى ال ـج ـي ــش واألج ـ ـهـ ــزة
األمـنـيــة كــانــت تـتــأثــر بــالـتـحــوالت الـطــارئــة
ع ـلــى بـنـيــة وم ـف ـهــوم ال ــدول ــة ،ذل ــك لـكــونـهــا
أحــد تـعـبـيــرات الــدولــة وج ــزءًا مــن القضايا
الوطنية.
إن قوى العوملة في سياقها املتغير تمارس
ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة ض ـغ ــوط ــا م ـت ـعــددة
األبـعــاد واملستويات ،وذلــك لالنتقاص من
مفهومها الكالسيكي ومن مفهوم السيادة،
لـجـهــة تحجيم اسـتـقــالـيــة ال ـق ــرار الــوطـنــي
وإزالة الحمايات الوطنية .ويتجلى ذلك من
خــال إم ــاءات تفرضها املؤسسات املالية
الـعــاملـيــة مـثــل «الـبـنــك ال ــدول ــي» و»ص ـنــدوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي» وم ــؤس ـس ــات أخـ ـ ــرى ،على
السلطات لفتح الـحــدود والسماح بدخول
وخروج الرساميل والعمالة والسلع ،وذلك
فــي سـيــاق إع ــادة هيكلة مــؤسـســات الــدولــة
لـتـقـلـيــص ح ـجــم ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي وحـجــم
ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ودور ال ــدول ــة االج ـت ـمــاعــي
والتنموي.
أما في ما يخص الديمقراطية ُامل ّ
فصلة على
مـقــاســات سـلـطــات ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة ،فإنها
أيضًا تتعرض نتيجة تدخل قوى العوملة،
والـ ـش ــرك ــات اإلع ــام ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة الـتــي
تستند غالبًا إلــى معلومات استخباراتية
في الشؤون الداخلية للدول ،إلى مزيد من
الضغوط لتحديد أبعادها ومستوياتها
وأشـكــال تجلياتها .وهــذا يدعو إلــى إعــادة

الـنـظــر بمفهومي الــديـمـقــراطـيــة والـسـيــادة
كونهما يتأثران بفوارق القوة والتوازنات
الـجـيــو سـيــاسـيــة ـ االق ـت ـص ــادي ــة .وق ــد بــات
ّ
واضـ ـح ــا أن سـ ـي ــادة ال ــدول ــة ت ـقــل ـصــت إلــى
درج ــة تـحــولــت فــي ظــل الـعــوملــة إلــى أجـهــزة
جباية ومؤسسات تخدم الشركات متعددة
الـجـنـسـيــات وأس ــاط ــن املـ ــال .وال ـعــوملــة في
هذا املستوى تعبير عن نظام متشابك من
ُ
امل ـصــالــح الــانـهــائـيــة ال ـتــي تــديــرهــا مــراكــز
قوة فوق الدولة ومن خاللها .لذلك ينبغي
ض ـب ــط م ـف ـه ــوم الـ ـسـ ـي ــادة وهـ ــويـ ــة ال ــدول ــة
االقتصادية والسياسية من منظور الحركة
ّ
والتحول .وتجاوز املعاني املتقادمة ألسئلة
الـنـهـضــة األول ـ ــى ،فــالــدولــة ف ــي ظ ــل هيمنة
خ ـطــاب وآل ـي ــات ال ـعــوملــة األمـيــركـيــة تــواجــه
فقدانًا ملعناها باتجاهني :األول اندغامها
ب ـك ـيــانــات ك ـب ـيــرة ،وال ـث ــان ــي نـكــوصـهــا إلــى
كـيــانــات صغيرة فيصبح مفهوم السيادة
ـ الــدولــة نتيجة لــذلــك أكـثــر هـشــاشــة .وذلــك
يستوجب تأكيد أهمية االنتقال في سياق
مترابط ومتزامن إلى:
ـ ن ـظــام س ـيــاســي دي ـم ـقــراطــي يـضـمــن مـبــدأ
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــة ـ ن ـمــط
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي اجـ ـتـ ـم ــاع ــي يـ ـحـ ـق ــق الـ ـع ــدال ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وي ـض ـم ــن الـ ـت ــوزي ــع الـ ـع ــادل
ل ـل ـثــروة الــوط ـن ـيــة ـ ت ـج ــاوز أش ـك ــال الــوعــي
املاضوي املتخلف الذي ما زال يهيمن على
بنية وآليات التفكير ،ويجب أن يكون ذلك
في سياق تأسيس وعــي مدني ديمقراطي
يقطع في بنيته وآليات اشتغاله املنفتحة
على التطور ،مع املتخلف من املاضي.
وذلـ ــك ي ـح ـتــاج إل ــى وض ــع م ـقــدمــات فـكــريــة
وس ـي ــاس ـي ــة ل ـن ـقــد وت ـح ـل ـيــل ب ـن ـيــة ال ـن ـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــرب ــي ،تــرك ـي ـبــة املـجـتـمـعــات
العربية ،النمط االقتصادي املسيطر ،النمط
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي امل ـه ـي ـمــن عــاملـيــا.
ونشير إلى أن املستويات السابقة محكومة
ّ
والتوسط .لذلك يجب
بالترابط والتشابك
أن تتم دراستها بشكل متزامن وفي سياق
واحد.
* باحث وكاتب سوري

حروب العرب  -فلسطين
المسألة
زياد منى
يتكرر على مسامعنا الـقــول ،ومــن منظوري ،االدع ــاء ،إن
الصراعات الحالية التي تعصف بمنطقتنا دفعت بالقضية
الفلسطينية إلــى مركز ثــانــوي ،وأن الـعــرب (!) أداروا لهم
ظهرهم لصالح صراعاتهم الداخلية والدفاع عن عروشهم...
إل ــخ ،ويـلـفـتــون الـنـظــر إل ــى ال ـحــال الـســائــد فــي بـعــض ال ــدول
العربية كدليل على صحة وجهة نظرهم.
في ظني أن هذا القول صحيح فقط ْإن املرء نظر إلى القضية
الفلسطينية من منظور ضيق ،يحصر الصراع بني العدو
الصهيوني من جهة والشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
لكن هذا املنظور ينتقص من موقع القضية الفلسطينية،
قضية نـضــال شعب فلسطني الـتـحــرري والـتـحــريــري من
أجل استعادة حقوقه في وطنه وإنهاء املشروع االستيطاني
االستعماري في وطننا العربي.
ً
لنعد إلى املاضي القريب قليال وننظر إلى بدايات النضال
الوطني التحرري الفلسطيني في أواخــر ستينيات القرن
املــاضــي وأوائ ــل سبعينياته .النضال وقتها ،لــم ينحصر
في معادلة فلسطني  Xالصهيونية وإنما تجاوزها ليكون
النضال الفلسطيني املعادي لإلمبريالية .وإال فما معنى
قيام الحركة الوطنية الفلسطينية ،أو بعضها على األقــل،
بــإقــامــة أوث ــق ال ـعــاقــات الـنـضــالـيــة م ــع ال ـحــركــات املـعــاديــة
لــاسـتـعـمــار ،مــن الـيــابــان وفييتنام شــرقــا م ــرورًا بتركيا
إقليميًا إلــى أمـيــركــا الجنوبية غــربــا! ومل ــاذا أقــامــت أوســع
العالقات مع بعض حركات التحرر في أفريقيا السمراء ،أو
لنقل :حاول بعضها تأسيس مثل تلك العالقات.
أبعد من ذلك ،لقد عملت بعض التنظيمات الفلسطينية على
عقد مخيمات للمناضلني األوروب ـي ــن املــؤيــديــن للقضية
الفلسطينية وال ــذي كــانــوا يــأتــون إليها مــن مختلف الــدول
األوروبية!
ثــم ،مــا معنى أن تعمل تنظيمات فلسطينية على دراســة
تجارب شعوب صديقة في نضالها ضد املستعمر! من
املعروف ّأن أدبيات املقاومة كانت ّ
تعج بكتابات عن تجارب
ال ـثــورة البلشفية والصينية وحـتــى ال ـكــوريــة ،إضــافــة إلــى
فييتنام وكوبا والتوباماروس وغيرهم ...نحن ال نتحدث
هنا عما إذا كانت قد استفادت من تلك التجارب النضالية،
وهو أمر يمكننا نفي صحته ،بكل أسف.
كذلك ،أقامت تنظيمات فلسطينية عديدة عالقات نضالية
مهمة بأحزاب شيوعية حاكمة وغير حاكمة ،في إيطاليا
وفرنسا على سبيل املثال.
ه ــذه األمـثـلــة وغـيــرهــا تــوضــح ،فــي ظـنـنــا ،طبيعة النضال
الوطني الفلسطيني بصفته جــزء ال يتجزأ مــن النضال
العاملي املعادي لإلمبريالية  -وإذا ظن البعض أن هذه لغة
ً
خشبية يمكنه وضع الرديف العربي بدال من ذلك والقول:
النضال العاملي املعادي لالستعمار.
ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق ال ـن ـضــال الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـت ـحــرري
ف ــي أواخ ـ ــر سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،أع ـلــن أن ــه ج ــزء ال
يـتـجــزأ م ــن ال ـك ـفــاح ض ــد الــرجـعـيــة الـعــربـيــة والـصـهـيــونـيــة
واإلم ـبــريــال ـيــة .ذل ــك ال ـش ـعــار ك ــان صـحـيـحــا ،لـكــن عـنــدمــا
ب ــدأت ق ـيــادة الـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية بــاالبـتـعــاد من
أبجدية النضال ،واستحالت قيادة سياسية همها الوحيد
الحصول على كرسي (ولــو كــان على مزبلة في أريحا أو
حتى على ظهر حمار) ،فقد النضال الوطني الفلسطيني
عمقه النضالي العاملي واستحال حركة سياسية بكل ما
يحويه هذا التعبير من نعوت .النضال من أجل القضاء على
املشروع االستعماري في بالدنا واستبدال دولة فلسطني
الديمقراطية (كائنًا املقصود هنا ما كان) العلمانية بكيان
العدو العنصري كونه امـتــدادًا ملشروع استعماري غربي
وأحد دعامات النظم الرجعية العربية ،يعني محاربته على
كافة الصعد ،السياسية والعسكرية والفكرية َ
والع ِقدية
واالقتصادية وغيرها.
عندما نتعامل مع قضية فلسطني من هذا املنظور املتكامل
نــدرك أن معاركنا وحــدة واحــدة ،مهما اختلفت التسميات
وتـبــايـنــت جـغــرافـيــاتـهــا .هــزيـمــة املـخـطـطــات االسـتـعـمــاريــة
على جبهة في وطننا العربي ،أو في أي من أقاليم العالم
الكبير تعني انتصارًا لقضيتنا .فمعركتنا ،أممية عاملية
البعد ،واحدة ونضالنا يجب أن يكون موحدًا ،مهما كانت
الصعوبات التي تواجه ذلك.
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مشهد ميداني

ّ
مجزرة في تدمر ...والجيش يوقف تقدم داعش
هجوم فاشل لـ«القاعدة»
على مطار أبو الظهور
وصلت تعزيزات الجيش
إلى محيط مدينة تدمر األثرية،
شرقي حمص ،ما أدى إلى وقف
تقدم مسلحي داعش ،الذين
ارتكبوا مجرزة قرب المدينة.
وفي ريف إدلب ،أفشل الجيش
هجومًا لـ «القاعدة» على مطار
أبو الظهور العسكري
مرح ماشي ــ سائر اسليم
أطـلــق مــديــر متاحف ســوريــا ،مأمون
ع ـبــد ال ـك ــري ــم ،ن ـ ـ ــداءات إلـ ــى املـجـتـمــع
ال ــدول ــي عـبــر وك ــاالت األن ـب ــاء ،إلنـقــاذ

أعــربــت مــوســكــو عــن اســتــعــدادهــا
الســتــضــافــة مــزيــد مــن الــمــشــاورات
السورية ــ السورية ،داعية إلى عقد
مــؤتــمــر دولـــي جــديــد يمثل جميع
األطراف لتسوية األزمة السورية.
وقــال نائب وزيــر الخارجية الــروســي،
ميخائيل بــوغــدانـ ّـوف ،فــي مقابلة
مع وكالة «تاس» إنه يجب دعوة كل
من إيــران والسعودية وتركيا ومصر
للمشاركة ّفي مؤتمر «جنيف .»3
ولفت إلى أنه «تأتي المشاورات التي
يجريها المبعوث األمــمــي ستيفان
دي ميستورا في جنيف ،والمشاورات
التي يجريها الــســوريــون أنفسهم،
بمن فيهم ممثلون عن المعارضة،
في سياق تحقيق هدفنا المشترك
المتمثل في إعداد مؤتمر جنيف .»3

آث ــار مدينة تــدمــر مــن الــدمــار املتوقع
ع ـلــى أي ـ ــدي مـسـلـحــي داعـ ـ ــش ،الــذيــن
سيطروا ،أول من أمــس ،على الحارة
الشمالية من املدينة .غير أن الجيش
السوري بدا أقرب من املجتمع الدولي
إلــى إنـقــاذ املدينة األثــريــة ،إذ وصلت
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ع ـس ـك ــري ــة أمـ ـ ــس إلسـ ـن ــاد
ال ـقــوات املـقــاتـلــة املــداف ـعــة عــن املدينة
وق ـل ـع ـت ـهــا األث ـ ــري ـ ــة .ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـفــاف
قــامــت بها وح ــدات مــن الـجـيــش ،أدت
إلـ ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى مـسـلـحــي داع ــش
في مساكن الضباط ،قــرب العامرية،
شمال املدينة .املسلحون سارعوا إلى
االنسحاب من املساكن املذكورة ،بعد
ه ـجــوم ال ـج ـيــش .غـيــر أن انسحابهم
كشف الستار عن مجزرة مروعة ذهب
ضحيتها  26شـخـصــا مــن املــدنـيــن،
ب ـي ـن ـه ــم ن ـ ـسـ ــاء وأط ـ ـ ـفـ ـ ــال م ـ ــن س ـك ــان
م ـســاكــن ال ـض ـب ــاط .وب ـح ـســب مــواقــع
معارضة ،فقد ذبح مسلحو «داعش»
 10من ضحاياهم .ويتواجه مقاتلو
ال ـج ـي ــش وم ـس ـل ـح ــو «داع ـ ـ ـ ــش» عـلــى
ب ــرج ال ـق ـل ـعــة ،أع ـلــى ال ـت ــال الـحــاكـمــة
للمدينة ،إذ اندلعت اشتباكات عنيفة
وج ـهــا ل ــوج ــه ،بـعــد وص ــول مسلحي
الـتـنـظـيــم امل ـت ـشــدد إل ــى ب ــرج الـقـلـعــة،
ال ــواق ــع إل ــى الـجـنــوب مــن قلعة تدمر
ال ـش ـه ـيــرة ،ح ـســب م ـص ــادر مـيــدانـيــة.
املـصــادر أكــدت أن بــرج القلعة يــوازي
في ارتفاعه القلعة التي يتمركز فيها
عناصر الجيش ال ـســوري ،إذ يقعان
ض ـم ــن م ــرت ـف ــع واحـ ـ ـ ــد .وب ــوص ــول ـه ــم
إل ـ ــى ت ـل ــة ال ـ ـبـ ــرج يـ ـش ــرف امل ـس ـل ـحــون
على مدخل تدمر الجنوبي الغربي،
مــا يجعله مـعــرضــا ألع ـمــال الـقـنــص،
ح ـســب املـ ـص ــادر .وت ـض ـيــف امل ـص ــادر
ذاتـهــا أن «وص ــول تـعــزيــزات الجيش
إل ــى املـنـطـقــة أوقـ ــف ت ـق ــدم املـسـلـحــن
املـ ـتـ ـس ــارع ،وبـ ـ ــدأت وحـ ـ ــدات الـجـيــش
بــال ـت ـحــرك قـ ــرب ال ـع ــام ــري ــة ،وطـ ــردت
امل ـس ـل ـحــن م ــن ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط ال ـتــي
س ـ ـي ـ ـطـ ــروا ع ـل ـي ـه ــا أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس».
وكشف وصول التعزيزات عن وجود
ق ــوة م ــن ج ـنــود الـجـيــش مـحــاصــريــن
داخ ــل محطة الـنـفــط الـثــالـثــة «ت ــي »3
ّ
(ن ـح ــو  40ك ـلــم ش ـم ــال ت ــدم ــر) .ورك ــز
الـ ـجـ ـي ــش ع ـم ـل ــه لـ ـف ــك ال ـ ـح ـ ـصـ ــار عــن
ال ـج ـن ــود ،ف ــي ح ــن ن ـفــذ س ــاح الـجــو
غـ ــارات ع ــدة اسـتـهــدفــت إح ــداه ــا رتــل
آلـيــات ملسلحي «داع ــش» على محور
السخنة ـ حليحلة ،في ريف تدمر.
وي ـب ـعــد مـسـلـحــو داعـ ــش ع ــن املــديـنــة
األث ــري ــة م ـســافــة  2ك ـلــم إل ــى ال ـش ـمــال،
ً
م ــا أثـ ــار جـ ــدال واس ـع ــا ف ــي األوسـ ــاط
الــرس ـم ـيــة ال ـس ــوري ــة واألم ـ ــم املـتـحــدة
ح ــول مصير املــديـنــة الـتــي تبعد عن
حـمــص  150كـلــم شــرقــا .وذك ــر املــديــر

ذبح مسلحو «داعش»  10من ضحاياهم المدنيين شمال تدمر (أرشيف)
العام لآلثار واملتاحف في سوريا ،في
تصريح صـحــافــي ،أن دخ ــول تنظيم
داع ـ ـ ــش إل ـ ــى ت ــدم ــر ي ـع ـن ــي دمـ ــارهـ ــا،
مـضـيـفــا أن «س ـق ــوط تــدمــر سيحدث
كارثة دولية» .وتابع قوله« :إن دخول
داع ـ ـ ــش إل ـ ــى ت ــدم ــر س ـي ـك ــون تـ ـك ــرارًا
للبربرية والوحشية التي حصلت في
نمرود والحضر واملوصل العراقية».
ي ـشــار إل ــى أن آثـ ــار تــدمــر تـعـتـبــر من
املــواقــع السورية الستة املــدرجــة على
الئ ـح ــة الـ ـت ــراث ال ـع ــامل ــي ل ـع ــام ،2006
ومن بينها :قلعة الحصن في حمص،
واملــديـنــة القديمة فــي دمـشــق وحلب،
واملدن املنسية في ريف إدلب.

إدلب :هجوم فاشل
على «أبو الظهور»

م ـ ـع ـ ــارك جـ ـب ــل األرب ـ ـ ـعـ ـ ــن م ـ ــع ت ـق ــدم
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ف ــي ب ـلــدة الـكـفـيــر،
جـنــوبــي مــديـنــة جـســر ال ـش ـغــور ،بعد
اقتحامه الحي الجنوبي للبلدة.
واس ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات إل ــى
أريـ ـ ـح ـ ــا مل ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـق ــات ـل ــة
ع ـلــى جـبـهــة األربـ ـع ــن .وقـ ــال مـصــدر
م ـيــدانــي لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن املــواج ـهــات
ف ــي مـحـيــط نـقـطــة ال ـف ـنــار عـنـيـفــة ،إذ
ي ـحــاول املـسـلـحــون مـنــع الـجـيــش من
استعادتها .واستمرت املعارك طوال
ي ــوم أمـ ــس ،وعـ ــاش أج ــواء ه ــا أهــالــي

		

في ريف إدلب الجنوبي ،وتحديدًا في
جبل األربعني املالصق ملدينة أريحا،
يستمر الجيش السوري في هجومه
امل ـضــاد ال ـهــادف إل ــى اسـتـعــادة نقطة
م ـط ـعــم ال ـف ـن ــار االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
سيطر عليها مسلحو تنظيم القاعدة
مـســاء أول أم ــس األرب ـع ــاء .وتــزامـنــت

معارك عنيفة
األربعين
في جبل
ّ
والجيش يتقدم في
محيط جسر الشغور

م ــديـ ـن ــة أري ـ ـحـ ــا الـ ــذيـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــذوا مــن
م ـنــازل ـهــم م ـ ــاذًا آم ـن ــا م ــن ال ــرص ــاص
القادم من معارك الجبل .ووصف أحد
أهالي مدينة أريحا لـ»األخبار» أجواء
املعركة باملرعبة ،حيث بــات األهالي
خــائ ـفــن م ــن م ـص ـيــر م ـشــابــه ملـصـيــر
أهالي مدينتي إدلب وجسر الشغور.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ع ـس ـك ــري ل ــأخ ـب ــار أن
الـجـيــش يـعـمــل عـلــى اس ـت ـعــادة نقطة
مطعم الفنار في جبل األربعني إلبعاد
ال ـخ ـطــر ع ــن مــدي ـنــة أريـ ـح ــا ،لـكــونـهــا
مهمة وتحمي خاصرة املدينة« ،ولن
ي ـس ـمــح ب ـت ـك ــرار س ـي ـن ــاري ــو مــديـنـتــي
إدلب وجسر الشغور فيها» .وأضاف
أن ال ـج ـيــش اآلن ف ــي وضـ ــع املـهــاجــم
وليس املدافع ،الفتًا إلى أن املسلحني
فتحوا جبهة جبل األربعني للتخفيف
من الضغط الــذي يتعرضون له على
ج ـب ـهــة ج ـســر ال ـش ـغ ــور ح ـيــث يـتـقــدم
الجيش السوري.
وف ــي مـحـيــط ج ـســر ال ـش ـغــور (ج ـنــوب
غـ ــرب إدل ـ ـ ــب) ،ش ـهــد املـ ـح ــور ال ـشــرقــي
تـقــدمــا لـلـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى جبهة
بـلــدة الكفير ،حيث تمكن مــن اقتحام

تقرير

بروجردي من دمشق :سلمان خائن الحرمين ...وأنق ـ
دالالت عديدة أظهرتها زيارة رئيس
لـجـنــة األم ــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي عــاء
الدين بروجردي لدمشق.
ال ــزي ــارة شـبــه ال ــدوري ــة اخـتـلـفــت عن
ّ
سابقاتها ،في ظل اتهامات لطهران
بتقارب مستجد مع أنقرة وتقديمها
ت ـنــازالت فــي الـســاحــة الـســوريــة بعد
االتفاق النووي و«تفرغها» للعدوان
السعودي على اليمن.

ّ
بـ ـ ـ ــروجـ ـ ـ ــردي لـ ـ ــخـ ـ ــص ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ص ـحــافــي ع ـقــب ان ـت ـهــاء ل ـق ــاءات ــه في
دمـشــق بعد اجـتـمــاع أمــس مــع وزيــر
الخارجية وليد املعلم ،أهداف بالده
مــن ال ــزي ــارة :الـعــدو واح ــد بــن إيــران
وسوريا.
طـهــران الـتــي اع ـتــادت «اإلي ـج ــاز» في
ت ـص ــري ـح ــات م ـس ــؤول ـي ـه ــا ،اخـتـلـفــت
نبرتها على لسان مسؤولها الرفيع،

الذي ّ
حيا أول من أمس «األبطال في
ً
جـســر ال ـش ـغــور» وصـ ــوال ال ـي ــوم الــى
اتهام أنقرة والرياض بدعم االرهاب.
ّ
وأك ــد أن ال ــزي ــارة أت ــت لبحث ملفات
امل ـن ـط ـقــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،إض ــاف ــة إلــى
ق ــدوم ــه إلعـ ــان «دعـ ــم إي ـ ــران الـثــابــت
وال ـ ــامـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـل ـم ـقــاومــة
واملقاومني بوجه العدوان الغاشم».
ّ
وأوض ـ ـ ــح أن ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول «دف ـع ــت

مـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ل ــزع ــزع ــة أم ــن
سوريا ،وهذه البلدان هي ذاتها من
حاولت في السابق شن حروب على
إيران ،وبالتالي فإن العدو واحد بني
إيران وسوريا ويجب التكاتف لقتاله
ومنعه من تحقيق أهدافه» .املسؤول
اإليــرانــي رفــع مــن سقف تصريحاته
املهاجمة للسعودية ،مؤكدًا أن ملك
الـسـعــوديــة سـلـمــان بــن عـبــد الـعــزيــز

«ل ـي ــس ب ـخ ــادم ال ـح ــرم ــن الـشــريـفــن
بـ ـ ــل هـ ـ ــو مـ ـ ـج ـ ــرد خ ـ ــائ ـ ــن ل ـل ـح ــرم ــن
الشريفني ،نظرًا إلى العدوان السافر
عـلــى بـلــد آم ــن وه ــو ال ـي ـمــن» ،مـشــددًا
ع ـل ــى أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــة تـ ـق ــوم حــالـيــا
بــدور إسرائيل بأفعالها وحروبها،
ً
ق ــائ ــا« :مـ ــا ذنـ ــب أطـ ـف ــال ال ـي ـمــن في
هــذه الـحــرب؟» ،ورافـعــا صــورة لطفل
ي ـم ـن ــي تـ ـع ــرض ل ـل ـق ـصــف وج ــراح ــه
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برنارد شو على رصيف الحلبونة:
الحرب تعلن موت الكتاب
دمشق ــ سناء إبراهيم
يحدثنا ّأحــد املترجمني السوريني
م ـمــن ت ـبــقــوا ف ــي ال ـب ـلــد ،ع ــن حــادثــة
جـ ــرت ف ــي عـ ــام  ،2004ع ـنــدمــا جــاء
ّ
عسكري إلــى منزله ليسلمه مذكرة
تبليغ للحضور إلــى فــرع فلسطني
في البرامكة .العسكري كما وصفه
املترجم شاب لطيف وخجول .جلس
العسكري فــي غــرفــة املكتبة ،وعلى
الحائط املقابل تمامًا ملكان جلوسه،
وق ـ ـ ــع ن ـ ـظـ ــره عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـك ــارل
ّ
ماركس كانت قد علقت أعلى املكتبة.
يقول املترجم:
سألني الشاب :مني هاد؟ أجبته :هاد
كاتب.
ً
أردف ق ــائ ــا :ه ــاد ك ـب ـيــر ،م ــا هـيــك؟
ليستطرد :من وين هاد الكاتب؟
أجبته :من أملانيا .سألني ّ
مرة أخرى:
ّ
أملانيا هــي بعيدة مــا؟ أجبته بهزة
من رأسي ،نعم.
شرب العسكري قهوته ،واستأذنني
الذهاب ،وقبل أن يصل عتبة الباب:
ً
التفت ّ
إلي قائال :ممكن أسالك سؤال:
لـيــش ك ــل ال ـلــي بـيـسـتــدعــوهــن على
الفرع عندن كتب؟
بعد سطوة زائر الفجر على مقتني
ّ
والقراء ،وبعد اعتبار القراءة
الكتب
ت ـه ـم ــة ،جـ ـ ــاءت ال ـ ـحـ ــرب امل ـج ـنــونــة
ل ـت ـس ـطــو ع ـل ــى ال ـك ـت ــب وامل ـك ـت ـب ــات،
ليخترق الرصاص صفحات الكتب
ويـغـتــال أبـطــال ال ــرواي ــة .بــاتــت حال
الكتب كـحــال ال ـنــاس ،تعاني املــوت
واالكتئاب والعزلة .مكتبات ضخمة
ضاعت تحت الــركــام ،لم يلتفت إلى
حــزن أبطالها ســوى مؤلفيها ومن
يقتنيها.

القرآن يدير ظهره لإلنجيل

ال ـ ـحـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي فـ ـيـ ـه ــا ب ــالـ ـت ــزام ــن
مـ ــع هـ ـج ــوم مل ـس ـل ـحــي الـ ـق ــاع ــدة عـلــى
مستشفى جسر الشغور عبر تفجير
ع ــرب ــة ب ــي أم ب ــي مـفـخـخــة اسـتـهــدفــت
املستشفى ،ما أدى إلــى أضــرار مادية
وإص ـ ــاب ـ ــة ع ـ ــدد مـ ــن ع ـن ــاص ــر حــام ـيــة
املستشفى املحاصرين.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار»
إن ع ـنــاصــر امل ـس ـت ـش ـفــى امل ـحــاصــريــن
ت ـص ـ ّـدوا لـلـهـجــوم الـعـنـيــف بـمـســانــدة
س ــاح املــدفـعـيــة ال ــذي اس ـت ـهــدف عــدة
ت ـج ـم ـع ــات مل ـس ـل ـحــي «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فــي
م ـح ـيــط امل ـب ـن ــى ،م ــا أدى إلـ ــى سـقــوط
ّ
قـتـلــى .وف ــي ري ــف إدل ــب الـشــرقــي ،شــن
تنظيم «الـقــاعــدة» هجومًا على مطار
أبـ ــو ال ـظ ـه ــور ال ـح ــرب ــي امل ـح ــاص ــر مــن
محور بلدة تل سلمو شرق املطار ،في
محاولة للتقدم نحو بوابته الرئيسية.
وقال مصدر عسكري من داخل املطار
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إن قـ ـ ــوات ح ـم ــاي ــة س ــور
املطار تمكنت من إفشال الهجوم دون
ّ
أي خسائر فــي صفوفها ،فيما سقط
ف ــي ص ـف ــوف امل ـس ـل ـحــن أك ـث ــر م ــن 15
ً
وأجبروا على االنسحاب.
قتيال،
ِ

حـ ّـدثـنــا املـتــرجــم زي ــاد امل ــا (مترجم
بليخانوف) عن مكتبته التي ضاع
معظمها كـمــن يـحـتـضــر :هـنــاك في
الـ ـق ــاب ــون ح ـيــث ك ـنــت أسـ ـك ــن ،كنت
سعيدًا في مكتبتي التي كانت مكانًا
لطعامي وشرابي ونومي ودراستي
وتــرجـمـتــي .كـنــت أسـتـمـتــع بالنظر
إل ـي ـهــا ،أم ــأ عـيـنـ ّـي بـعـنــاويـنـهــا .لم
يــرســم الــواقــع لــي ص ــورة ّ
سيئة عن
الوضع رغــم التحذيرات املتواصلة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــونـ ــي إل ـ ـ ــى بـ ـي ــع املـ ـن ــزل
والـخــروج .تمسكت بالبقاء ،إلــى أن
خرجت مجبرًا تحت القصف الــذي
طــال فــي مــا بعد املـنــزل وأحــالــه إلى
ركام.
نسأله ،مــاذا حـ ّـل بالكتب؟ ّ
حولوها
ّ
إلى ّ
سجادة غطت أرض الغرفة .بعد
ثالثة أيام على القصف عدت ألتفقد
امل ـنــزل .أخـبــرنــي الـجـيــران أن البيت
تــم تعفيشه (ســرقـتــه) قبل أن ينال
م ـنــه ال ـق ـصــف .ي ـق ــول زي ـ ــاد :وج ــدت
كـتـبــا مـنـهــا مـفـتــوحــة ع ـلــى األرض
تفرقع ضحكاتها ،كتب أخرى كانت
مغلقة تنتحب وتبكي ،إلى جانبها

ّ
كتب غطت وجهها بكتب أخرى .في
ال ــزاوي ــة املـقــابـلــة أدار ال ـق ــرآن ظهره
لإلنجيل ،وكذلك فعل اإلنجيل ،وقد
فـتــح ك ــل منهما صـفـحــاتــه بــاتـجــاه
السماء .يبدو الكتابني كما لو كانا
فــي حــالــة خصومة ،تمامًا كما هي
ح ــال أتـبــاعـهـمــا اآلن ع ـلــى األرض.
ّ
املقدس الذي أشعل الحرب لم يشغل
اهتمام أحد سوى أرضية الغرفة.

موت الخجل...

ُ
ما لم تسط عليه األزمــة سطا عليه
موت الخجل .على رصيف الحلبونة
(ال ـب ــرام ـك ــة ـ دمـ ـش ــق) ،وج ـ ــدت على
ال ـص ـف ـحــة األول ـ ـ ــى م ــن أحـ ــد الـكـتــب
إهـ ً
ـداء بتوقيع الفنان الراحل هاني
الـ ــرومـ ــانـ ــي ،جـ ــاء ف ـي ــه« :مـ ــن هــانــي
ال ــروم ــان ــي إل ــى ال ـصــديــق ال ـع ــزي ــز...
أهدي هذا الكتاب» .الكتاب الذي من
املفترض أن يكون في مكتبة املهدى
إليه ،بات مكانه على رصيف الكتب
ال ـت ــي ت ـب ــاع ب ــأث ـم ــان رخ ـي ـص ــة .في
االسـتـفـســار عــن امل ــوض ــوع ،أخبرنا
بائع الكتب أن ابنة الصديق املهدى
إل ـي ــه ق ــد بــاع ـتــه ال ـك ـت ــاب م ــن ضمن
مجموعة من الكتب تعود لوالدها،
ّ
مــع تكتم شــديــد أص ـ ّـر عليه البائع،
مــن دون أن نعلم مــا الـسـبــب أو ما
العائد الــذي ستجنيه فيما لو كان
السبب ماديًا.
جـ ـ ـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــارد شـ ـ ـ ـ ــو ،ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
وامل ـ ـسـ ــرحـ ــي االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي (- 1856
 ،)1950كان قد ّ
تعرض للموقف ذاته
عـنــدمــا تــوجــه ال ــى إح ــدى املكتبات
ال ـتــي تـبـيــع كـتـبــا مستعملة ،فوقع
نـ ـظ ــره ع ـل ــى كـ ـت ــاب يـ ـح ــوي بـعــض
مسرحياته القديمة ،وعندما فتحه
هاله أن يــرى النسخة التي كــان قد
أهداها إلى صديق له ،وكتب عليها
ّ
بخط يده« :إلى من ّقدر الكلمة الحرة
حق قدرها ،إلى الصديق العزيز مع
أحـ ّـر تحيات بــرنــارد شــو» .فما كان
م ــن «شـ ــو» إال أن اش ـت ــرى النسخة
مـجــددًا وكتب تحت اإله ــداء األول:
«جــورج بــرنــارد شو ّ
يجدد تحياته
ال ـحــارة إل ــى الـصــديــق الـعــزيــز الــذي
ي ـقـ ّـدر الكلمة حــق ق ــدره ــا» ،وأرس ــل
النسخة بالبريد املضمون إلى ذلك
الصديق.

بطل ألبير كامو في روايــة الغريب،
ومـ ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب؟ «ألنـ ـ ـ ــه ي ـش ـب ـه ـنــي»،
يجيب .وبماذا يمكن أن تحتفظ أو
تنقذ من مكتبتك أيضًا؟
ـ ـ أنـقــذ ه ــادي الـعـلــوي .مل ــاذا؟ ألنني
«أخو قحبة».

يغضب كي يستريح
إذن تعالوا الــى أصــل الحكاية :كان
الـبــاحــث ه ــادي الـعـلــوي يـعــانــي من
الــربــو ،وكــانــت لــديــه ع ــادة أن يطلب
م ــن أص ــدق ــائ ــه أن ي ـح ـكــوا ل ــه شيئًا
يـجـعـلــه يـنـفـعــل ،فــاالن ـف ـعــال ّ
يسبب
ل ــه ي ـس ـرًا ف ــي الـتـنـفــس ،واألص ــدق ــاء
مـ ــا كـ ــانـ ــوا يـ ـت ــأخ ــرون عـ ــن ن ـجــدتــه
ّ
بالقصص املـسـتـفــزة .الـكــاتــب نبيل
امل ـل ـحــم ص ــدي ــق ال ـع ـل ــوي ،روى لنا
كيف جعل هادي يغضب عندما قال
لــه «ي ــا أخ ــو حـســن ال ـع ـلــوي» ،وكــان
معروفًا عن هادي أنه ال يحب أخيه،
وبينهما عداوة كبيرة ،فما إن سمع
ً
اسم أخيه ،حتى غضب وأطلق سيال
من الشتائم لصديقه ،بما فيها «انت
أخو القحبة».

ّ
الملوحي ...باع كتبه وأبطاله

يسترجع املترجم زيــاد املــا بعضًا
م ــن ذكــريــاتــه م ــع ال ـشــاعــر ال ـســوري
عبد املعني امللوحي ( 1917ـ .)2006
كيف كــان يعتني بمكتبته ،وينظر
إليها كما لو أنها قطعة من روحه،

ف ـي ـعـ ّـدل م ــن هـنــدامـهــا وي ـحـ ّـســن من
مظهرها .وحده كان يرى التفاصيل
الصغيرة التي ال يمكن لآلخرين أن
ّ
يالحظوها .يــروي لنا صديقه املال
ً
قــائــا :فــي إحــدى امل ـ ّـرات جلست في
مكتبته ،وكانت تضم  14ألف كتاب.
ن ـظــر امل ـل ــوح ــي إلـ ــى رف ـ ــوف املـكـتـبــة
وقال فجأة« :الله يرضى عليك ،هداك
ً
الكتاب كأنه ّ
مقدم شوي ،أعده قليال
ليصبح في موازاة الكتاب األحمر».
وكيف كانت النهاية؟ النهاية كانت
أن انـ ــزاح األح ـمــر عــن األخ ـضــر إلــى
األب ـ ـ ــد .ف ـقــد بـ ــاع امل ـل ــوح ــي مكتبته
قبل وفاته بــ 4ماليني ليرة ،وكانت
تساوي في ذلــك الوقت أكثر من 10
مــايــن ،ووزع الـعــائــد عـلــى أوالده.
ضــاعــت املكتبة ومعها تــاهــت روح
الـشــاعــر صــاحــب الـقـصـيــدة األشـهــر
في هجاء اإلله :أبهيرتي خرف اإلله
ومات من زمن بعيد
ف ـعــام تـعـبــده الـبـهــائــم ف ــي الــركــوع
وفي السجود؟
م ــات امل ـلــوحــي ب ـح ـســرتــه ،وه ــا هو
ّ
زياد املال وقد أضاع مكتبته ال يطلب
سـ ــوى اسـ ـتـ ـع ــادة ك ـت ــاب واحـ ـ ــد من
ترجماته ،الجزء الثاني من ترجمة
األعمال الكاملة لـ بليخانوف.
ي ـقــول ل ــه نـبـيــل امل ـل ـحــم« :املـجـمــوعــة
كاملة عـنــدي ،تعال وخــذهــا ،وحني
أهمس له :عن جد؟ يجيبني:
فليأخذ الكارثة عن ظهري».

تقرير

«االئتالف» ال يقاطع دي ميستورا
واصلت املبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي
مـيـسـتــورا لـقــاءاتــه الـتـشــاوريــة فــي جـنـيــف ،حيث
الـتـقــى أم ــس وف ــدي كــل مــن روس ـيــا وبــريـطــانـيــا،
وموفد «االئتالف» املعارض هيثم املالح ،وآخرين.
«االئتالف» عاد عن قراره السابق الذي أعلنه قبل
أيام بمقاطعة دي ميستورا ،بعد ضغوط غربية.
وقــال في بيان صدر عن مكتب املوفد الدولي أنه
«كجزء من املشاورات الجارية ،التقى دي ميستورا
مع وفد من االتحاد الروسي برئاسة املمثل الدائم
في األمم املتحدة في جنيف أليكسي بورودافكني...

نبيل الملحم سينقذ(ميرسول)
فيما لو دخل أحد الفصائل املسلحة
منزله فــي املستقبل وخـ ّـيــره مــا بني
ّ
ال ـث ــاج ــة وامل ـك ـت ـبــة ،ي ـقــول ال ــروائ ــي
السوري نبيل امللحم ،حتمًا سأختار
ّ
ّ
ال ـث ــاج ــة؛ فــال ـثــاجــة بــالـنـسـبــة إلــى
امللحم أه ــم مــن مكتبته الـتــي تضم
 10آالف كـتــاب .نسأله ،لــو أتـيــح لك
أن تنقذ كتابًا واحدًا ،ما هو الكتاب
الـ ــذي سـتـنـقــذه؟ يـجـيــب« :مكتبتي
عــبء عـلـ ّـي ،تزعجني رائحتها ،هي
ماضي ،ال أحب أن ّ
ّ
أبدد
فقط جزء من
املاضي ،لكنني سأنقذ «ميرسول»،

ومــع وفــد مــن اململكة املتحدة لبريطانيا برئاسة
سايمون غــاس ،املدير العام السياسي في وزارة
ّ
ّ
إمكانية
الخارجية» .وأشار البيان إلى أنه «ناقش
التوصل إلــى حــل سياسي مــع الباحث السوري
وال ـنــاشــط الـسـيــاســي سـمـيــر ت ـقــي ،ال ــذي يشغل
منصب املدير العام ملركز بحوث الشرق في دبي...
والـتـقــى مـبـعــوث االئ ـت ــاف الــوطـنــي لـقـ ّـوى الـثــورة
واملعارضة السورية ،هيثم املالح ،الذي سلم املبعوث
األم ـم ــي رس ــال ــة مـ ّ
ـوج ـهــة إل ـيــه م ــن قـبــل االئ ـتــاف
ّ
تضمنت شرحًا وتوضيحًا ملوقفهم بشأن سبل
حل الصراع في سوريا» .كما أكد البيان أن «دي
م ـي ـس ـتــورا ح ـ ّـث االئـ ـت ــاف ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
املساهمة في مشاورات جنيف».
في السياق ،قالت املتحدثة باسم املبعوث األممي،
جيسي شــاهــن ،إن « 30جـمــاعــة مــن املـعــارضــة
املسلحة رفضت املشاركة في محادثات جنيف».
ولفتت إلى أن هذه الجماعات بررت عدم مشاركتها
بـ«فقدان دي ميستورا لحياده» .وأشــارت إلى أن
«امل ـســؤولــن الــدولـيــن يــواصـلــون الـقـيــام بــدورهــم
واإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل م ــع الـجـمــاعــات
املسلحة الفاعلة في الصراع الدائر في سوريا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

ــرة تدعم اإلرهابيين
كانت واضـحــة.وأضــاف« :السعودية
أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـ ـي ـ ــوم م ـ ـحـ ــور االعـ ـ ـت ـ ــداء
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ض ـ ــد األم ـ ـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة
والعالم العربي ،كما أن بعض بلدان
املنطقة أضحت أداة لتنفيذ سياسات
أمريكا والكيان الصهيوني» ،ذاكـرًا
بعض هــذه البلدان «بما فيها قطر،
وتــرك ـيــا كــانــت م ـنــذ ال ـب ــداي ــة حـمــالــة
ال ـ ـح ـ ـطـ ــب ل ـ ــدع ـ ــم تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ج ـب ـهــة

النصرة وداعــش اإلرهابيني ،وحتى
بعد صدور قرارات مجلس األمن في
هذا الخصوص».
وبـ ـ ـ ـ ـ ــارك لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن
«ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـع ــرب ــي
السوري في القلمون وباقي مناطق
سوريا».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ــدق ـي ـق ــة
والفاحصة التي رصدت في املنطقة

ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن «ت ــركـ ـي ــا هـ ــي إحـ ــدى
الـجـهــات الـتــي تـقــدم الــدعــم واإلم ــداد
ل ــإره ــابـ ـي ــن مـ ــن أجـ ـ ــل ن ـق ـل ـه ــم ال ــى
س ــوري ــا ،فــي حــن ت ـقــول تــركـيــا إنها
تقدم الدعم لبعض هذه املجموعات»،
معتبرًا أن هــذه السياسة «تـعــارض
املصلحة الوطنية لتركيا ،وما نعقد
األمــل عليه هو تغييرها ،وأن يسلك
املسؤولون األت ــراك السبيل املنطقي

والعقالني ويدعموا السالم واألمــن
واالستقرار في املنطقة».
وأعاد بروجردي تأكيده أن التفاوض
عـلــى امل ـلــف اإلي ــران ــي ال ـن ــووي يــأتــي
بـمـعــزل عــن أي قـضــايــا أخ ــرى «ولــن
تـســاوم إي ــران على قضايا حلفائها
بهذا االتجاه ،رغم الضغط األميركي
عليها».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد املـ ـعـ ـل ــم أن «الـ ـشـ ـع ــب

والـجـيــش ال ـس ــوري أظ ـهــرا بــوضــوح
معنى امتالك االرادة الصلبة لهزيمة
اإلرهاب وداعميه ومواصلة مكافحة
خطر اإلرهــاب واالرهابيني» ،مشيرًا
ال ــى ال ـت ـقــديــر ال ــواس ــع لــدعــم ط ـهــران
ووقــوفـهــا بثبات الــى جــانــب سوريا
الـ ـت ــي تـ ــدافـ ــع عـ ــن وح ـ ـ ــدة أراض ـي ـه ــا
ومصالح شعبها.
(األخبار ،سانا)
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ّ
هكذا حولت المنظمة والسلطة الالجئين إلى مغتربين
«لقد زرت صفد مرة من قبل،
لكنني أريد أن أرى صفد .من حقي
أن أعيش فيها» .قبل ثالثة
أن أراها ،ال ّ
أعوام ،اهتز الفلسطينيون على
وقع تلك العبارة التي كانت أكبر
من «قنبلة إعالمية» ّ
فجرها رئيس
محمود عباس.
السلطة الفلسطينية
ً
لكثيرين
ظهرت السلطة
مكشوفة ّ
ّ
على نحو سيئ بعدما ظلت تتغنى ّ
بـ«أدبياتها الوطنية» في حماية الحق
الفلسطيني من الضياع

غزة ــ عروبة عثمان
بعد  67عامًا على النكبة ،تبدو مقاربات
السلطة الفلسطينية لقضايا الالجئني
تعبر عن استسالم كامل ّ
يتقبل إفرازات
النكبة ومــا بعدها .فعلى م ــدار عقود،
اشتغلت منظمة التحرير والسلطة على
قلب الخريطة املفاهيمية والسياسية
لـلـجــوء الفلسطيني ،وصـبــغ ّ التبعات
الـسـيــاسـيــة واإلن ـســان ـيــة ل ـحــق ال ـعــودة
ّ
ومدنية بحتة ،وذلك
بنكهة اقتصادية

ّ
جوفت المنظمة
الحق الطبيعي لالجئين
من مضمونه الرئيسي

ّ
عبر جملة من االتفاقات التي وقعتها
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وال سـيـمــا
«أوسـ ـل ــو» ال ـتــي أخـ ــذت م ــن «الـتـســويــة
العادلة لالجئني الفلسطينيني» عنوانًا
ّ
«املروض» على صعيد
لسقف طموحها
الالجئني.
ب ـع ــد ه ـ ــذا كـ ـل ــه ،عـ ـم ــدت ال ـس ـل ـطــة وم ــن
ورائها املنظمة إلى استحداث منظومة
اصـطــاحـيــة ت ـهــدف إل ــى وس ــم الــاجــئ
الفلسطيني بأهلية انــدمــاجـيــة كاملة
ً
إرساء للتوطني
خارج حدود فلسطني،
وتفكيك املخيمات ،الـتــي كــانــت تعتبر
نقطة انطالق نحو العودة.

املغتربني من أي دولة في الخارج ،كأن
ّ
عــودة الفلسطينيني إلى بالدهم تتسم
بالخيار الـطــوعــي! أيـضــا يــؤســس هذا
إل ــى تـكــويــن مـفـهــوم جــديــد ع ــن ماهية
«البيت» لهذا «املغترب ـ الالجئ» ،إذ إنه
سينتظر «ح ــدود الــدولــة الفلسطينية
ً
التي سيجري التوافق عليها» ،بدال من
التعريف القانوني ال ــذي أقـ ّـرتــه «األمــم
املتحدة» في هذا الصدد.
بالعودة إلــى األع ــوام األربـعــة السابقة،
ّ
يمكن التركيز على تعميم وزعته الدائرة
على «قيادات الجاليات الفلسطينية في
أوروبا» ،يقضي بـ«عقد اجتماع موسع
فــي بـيــت لـحــم أو رام ال ـلــه فــي النصف
الثاني مــن أي ــار ،للتباحث فــي أوضــاع
جــالـيــاتـنــا ودورهـ ـ ـ ــا ،سـ ــواء ف ــي ب ـلــدان
إقــامـتـهــا أو عالقتها مــع ال ــوط ــن ،ومــع
املجتمعات الفلسطينية التي هاجرت
منها ،وتـحــديـدًا مخيمات الـلـجــوء في
األردن ولبنان وسوريا».
من الفور ،التقط أحد مؤسسي منظمة
التحرير ،أنيس القاسم ،هــذا التعميم،
ّ
األخالقية التي وقعت
مبرزًا «السقطات
فيها ال ــدائ ــرة عـلــى صعيد الــاجـئــن»،
إذ ّ
بي أن «الدائرة ّ
تعمدت في التعميم
إكساب مخيمات اللجوء صفة قانونية
كنقطة اس ـت ـقــرار تمنح املقيمني فيها
ّ
حق إقامة دائمة والعودة إليها بحرية
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ،إذ اع ـت ـب ــر الـفـلـسـطـيـنـيــن
الــذيــن غ ــادروا املخيمات إلــى خارجها
ّ
م ـهــاجــريــن م ـن ـه ــا» .ورأى ال ـق ــاس ــم أن
«الوجود في املخيمات عمل إنساني من
جانب الــدولــة املضيفة ال يكسب املقيم
حقوقًا قانونية أو طبيعية ،كما حال
املــواطــن ال ـع ــادي ،لتكون مـغــادرتــه لها
ً
هجرة منها».
تأسيسًا على مــا سبق ،فــإن الــدائــرة ال

ّ
تتخلف عــن اجتماعات جامعة الــدول
الـعــربـيــة املـتـعـلـقــة بــاملـغـتــربــن ال ـعــرب،
ف ــي م ـح ــاول ــة إللـ ـح ــاق ال ــاج ــئ بــركــب
ّ
«االغتراب» ،وهنا يؤكد عضو «األمانة
العامة التـحــاد الجاليات واملؤسسات
والفعاليات في الشتات» ،نضال حمد،
ّ
أن «الفلسطينيني في الشتات ،وتحديدًا
فــي أوروب ـ ــا ،يــرفـضــون تـمــامــا التعامل
مع الدائرة باعتبارها جهة تسعى إلى
صـهــرهــم ف ــي املـجـتـمـعــات ال ـتــي لـجــأوا
إليها إبان النكبة» ،قائال في حديث إلى
«األخـبــار» ،إن «السفارات الفلسطينية
وأصحابها ومديري املكاتب التمثيلية
فـ ــي الـ ـشـ ـت ــات ،هـ ــم انـ ـعـ ـك ــاس لـلـسـلـطــة
وسياساتها ومشاريعها التي تتنازع
على املصالح ،وليس على النضال من
أجل فلسطني».
ّ
وف ــي س ـيــاق الـبـحــث امل ـع ـمــق ،ت ـبـ ّـن أن
الدائرة املذكورة ليست وحدها من يعمل
على «تدجني الوعي الفلسطيني» بشأن
ال ــاج ـئ ــن ،ت ـحــت س ـيــل م ــن اإلغ ـ ــراءات
االقتصادية واملــدنـ ّـيــة ،إذ يؤكد مصدر
ّ
في «الجبهة الشعبية» لــ«األخـبــار» أن
ثمة مشروعًا آخر في اإلطار نفسه ّ
ّ
روج
لــه أرب ـعــة مــن أركـ ــان «املـقــاطـعــة فــي رام
الله» ،وحمل عنوان «شبكة فلسطني»،
قبل سـنــوات .هــذا املـشــروع الــذي كشف
عنه القيادي يسير على خطى «وثيقة
جنيف» ،وكــان ّ
يكرس لتبني مصطلح
ً
«املـ ـغـ ـت ــرب ــن امل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن» ،بـ ـ ـ ــدال مــن
«الالجئني ّ
املهجرين».
ج ـ ــاء ف ــي إح ـ ــدى وث ــائ ــق امل ـ ـشـ ــروع أن
«دور منظمة التحرير هــو دعــم شبكة
فلسطني في الخارج ووضع إمكاناتها
السياسية واملالية خلف هــذا املشروع
لقيام املغتربني بدعم املشروع الوطني
الفلسطيني ،وتحقيق أهــدافــه بإقامة

دول ـ ــة فـلـسـطــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،من
دون أن يكشف القائمون على املشروع
(رمــزي خــوري ،عيسى قسيسا ،غسان
ال ـخ ـط ـي ــب ورفـ ـ ـي ـ ــق الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي) ،عــن
طبيعة «ديموقراطية» الدولة أو أهداف
«مشروعهم الوطني».
وك ـ ــان م ــن ا ّمل ـف ـت ــرض أن ي ـ ــدار املــؤت ـمــر
الذي سيتمخص عن املشروع من ثالث
جهات هــي :الرئاسة ،الحكومة ودائــرة
امل ـف ــاوض ــات ف ــي مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ،ما
ّ
يوحي بأنه متصل على نحو مباشر
بخلق واق ــع جــديــد ال وج ــود لالجئني
فيه.

حق العودة «اقتصادي»!

«دائرة شؤون المغتربين»
وضـ ـ ـم ـ ــن م ـ ـحـ ــاولـ ــة ص ـ ـهـ ــر ال ــاجـ ـئ ــن
الفلسطينيني فــي املـحـيـطــات العربية
والغربيةّ ،أسست «اللجنة التنفيذية»
ُ
للمنظمة عام  2007دائرة تسمى «دائرة
ش ــؤون امل ـغ ـتــربــن» ،ب ـقــرار مــن عـبــاس.
ّ
ووفقًا للدائرة ،فإن مصطلح «املغتربني»
ينطبق عـلــى مــن يعيش خ ــارج حــدود
فـلـسـطــن ،بــاسـتـثـنــاء امل ــوج ــودي ــن في
م ـنــاطــق ع ـمــل «وك ــال ــة غ ــوث وتشغيل
الالجئني ـ األونروا».
وبــالـتــدقـيــق أك ـث ــر ،ف ــإن ه ــذا املصطلح
التجزيئي لالجئني يهدف إلى تغييب
ص ـف ــة الـ ـلـ ـج ــوء عـ ــن ك ـث ـي ــري ــن م ـ ّـم ــن ال
يسكنون بالدًا تنشط فيها «األونــروا»،
ّ
محددًا رئيسيًا
ما يجعل املعيار املكاني
للجوء ،وينحصر فــي مخيمات لبنان
واألردن وسوريا.
ب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،رفـ ـ ـع ـ ــت «دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة شـ ـ ــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن» (امل ـن ـب ـث ـق ــة عـ ــن امل ـن ـظ ـمــة)
ي ــده ــا ع ــن ف ـئ ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ــاج ـئ ــن،
وأحــالــت ملفاتهم إلــى دائ ــرة املغتربني
الـتــي يرأسها عضو املكتب السياسي
لـ«الجبهة الديموقراطية» تيسير خالد.
التجني
مــن كــل مــا سـبــق ،ال يـكــون مــن
ّ
القول إن املنظمة والسلطة نسفتا حق
ال ـع ــودة ،وحـ ّـولـتــا الـظــرف االستثنائي
(الـشـتــات) إلــى قضية اعـتـيــاديــة تشبه

جوّفت المنظمة الحق الطبيعي لالجئين من مضمونه الرئيسي (آي بي ايه)

االستفادة من الخراب
في مخيمات الشتات!
ف ــي ظ ـ ـ ّـل األس ـ ـلـ ــوب ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـعــامــل ب ــه ال ـس ـل ـطــة مــع
يؤكد عضو «األمــانــة العامة التحاد الجاليات
قضايا الالجيئنّ ،
واملؤسسات والفعاليات في الشتات» ،نضال حمد ،أن «ما يحدث
مخيمي اليرموك في سوريا ،وعني الحلوة في لبنان ،يشير إلى
في
َ
رضى السلطة عن تهجير سكان املخيمات وإعادة توزيعهم على
أرجــاء العالم» .ويضيف حمد« :تبني أن موقف منظمة التحرير
بشأن اليرموك يخضع لضغوط وإغ ــراءات دول تدعم املسلحني
الذين يحتلون املخيم ،وتحديدًا من قطر والسعودية» ،موضحًا
أن «بإمكان املنظمة بسهولة أن تتبنى الحل العسكري في املخيم،
لكنها تــرفــض ذلــك وتـصــر على جعل سكانه رهــائــن للموت أو
ركــوب البحر بطريقة غير شرعية ،ما يخدم هدف االحتالل في
إسقاط حق العودة».
ّ
على خــط م ــواز ،يــرى حمد أن ثـ ّـمــة «تــدخــات خــارجـيــة وأجـهــزة
م ـخــابــرات تـعـمــل مـنــذ س ـنــوات عـلــى تصفية ش ـبــاب مـخـيــم عني
فضال
الحلوة الذي تعمل فيه قوى وجماعات تكفيرية صغيرة،
ً
عن محاولتها زرع فتيل الفتنة بني سكانه وجـيــرانــه» ،مضيفًا:
«لدى حركة فتح نفوذ قوس في املخيم ،وإن لم تتدارك الفصائل
هذه املأساة ،فإننا نسير نحو كارثة كنهر البارد واليرموك وبقية
مخيمات سوريا ،ومن قبلها تهجير فلسطينيي العراق».

على جانب آخــر ،يشكل إعــان املبادئ
«ات ـف ــاق أوس ـل ــو» ل ـعــام  1993الصفعة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة ل ـق ـض ـي ــة الـ ــاج ـ ـئـ ــن ،إذ تــم
ت ــرح ـي ــل األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى ق ـض ــاي ــا ال ـحــل
ّ
الدائم التي تغطي «القدس والالجئني
وامل ـس ـتــوط ـنــات وال ـتــرت ـي ـبــات األمـنـيــة
وال ـ ـحـ ــدود والـ ـع ــاق ــات والـ ـتـ ـع ــاون مع
الـ ـجـ ـي ــرانّ ،»...ب ـعــدمــا اع ـتــرفــت منظمة
التحرير بــ«حــق إســرائـيــل فــي الوجود

ّ
ون ـب ــذ اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،بـمـعـنــى أن أراضـ ــي
 1948باتت خارج إطار الصراع ،وخارج
االستحقاقات القانونية للفلسطينيني.
وال ــاف ــت أن قـ ــراري مجلس األم ــن 242
و 338اللذين يحمالن بــذرة «التسوية
ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ل ــاجـ ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن»
ً
ك ــان ــا م ــرج ـع ـي ــة «أوسـ ـ ـل ـ ــو» ّ ،ب ـ ـ ــدال مــن
الـ ـق ــرار « »194ال ـقــاضــي ب ـحــق ال ـعــودة
ً
تفكيك
وبناء على ذلك ،تم
والتعويض.
ّ
«حــق ال ـعــودة» وإعـ ــادة بنائه على أنــه
«ح ــل ع ـ ــادل» ،بـطــريـقــة ضـبــابـيــة ودون
اإلشارة إلى جوهر هذا الحل ،عدا ربط
األخير بـ«نازحي  »67دون «الجئي .»48
ومع قراءة االتفاق ّ
املكون من  17مادة و5
ّ
مالحق ،نجد أن مفهوم «الدخول» صار
ً
معادال ملفهوم «العودة» املقصور على
«الجئي  ،»67بل ينزع من الفلسطيني
ّ
حق اإلقامة الدائمة في بلده.
ف ــوق ذلـ ــك ،ل ــم ت ـقــف املـنـظـمــة ع ـنــد هــذا
الحد ،بل أخرجت حق العودة من سياقه
السياسي واإلنساني ّ
وحولته إلى رزمة
ّ
من التسهيالت االقتصادية التي يتمتع
بها الالجئ في الـخــارج بغية توطينه
ودمجه في التركيبة املجتمعية للدولة

«أرض السمار» تصمد وحــ
القدس المحتلة ــ محمد عبد
الفتاح
ق ــري ــة واح ـ ــدة م ــن أص ــل  39ق ــري ــة في
ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة بـقـيــت ص ــام ــدة عــام
 .1948أرض السمار شاهد حــي على
نجاح املقاومة الشعبية في الصمود
أمــام عصابات االحتالل ،التي شردت
نحو  98ألــف مقدسي من تلك القرى.
وأرض السمار التي تشكل مساحتها
نحو  55دونمًا ،هي جزء من قرية لفتا
الـتــي تـقــع شـمــال غ ــرب ال ـقــدس ،ولكن
سكانها لم يخرجوا من أرضهم كما
فعل سكان لفتا البلد (ثالثة آالف) بعد
هجوم العصابات اإلسرائيلية عليهم،
بــل ق ــاوم ــوا حـتــى تـمـكـنــوا م ــن إثـبــات
أنفسهم كمقدسيني ،وإجبار سلطات

االحتالل اليوم على تسجيلهم ضمن
حملة الهوية املقدسية.
وال يخفى أن مـجــزرة ديــر ياسني في
مكن
القدس كانت هي الفيصل الــذي ّ
االحـتــال مــن بــاقــي قــراهــا؛ فاألقاويل
التي انتشرت عــن فظاعة طــرق القتل
واغـ ـتـ ـص ــاب ال ـن ـس ــاء وقـ ـت ــل ال ـص ـغــار
ج ـع ـلــت أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة ومـ ــا حــولـهــا
يـفـ ّـضـلــون ال ـهــرب عـلــى امل ــوت الـبـشــع.
رغ ــم ذل ــك ،عــاشــت ك ــل قــريــة مقدسية
حربًا ضارية بني «املجاهدين» (لقب
امل ـقــاومــن آن ـ ــذاك) وج ـن ــود االح ـت ــال،
قبل وقوعها تترا بيد االحتالل.
عمومًا ،تتشابه قصص سقوط القرى
وخـ ــروج أهـلـهــا مـنـهــا إل ــى ح ـ ّـد كبير،
ولكن قصة الحاجة آمنة أبو ليل (83
عــامــا) ،وهــي من لفتا ،تختلف كثيرًا،
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 ...وتبقى فلسطين
أخاف أن أدفن في أرض غريبة
ال ـت ــي ي ـل ـجــأ إل ـي ـه ــا ،وت ـ ـ ّـم ذلـ ــك ع ـبــر ما
ُعــرف بـ«اللجنة الخاصة بالالجئني»،
تدشينها بعد مؤتمر مدريد
الـتــي تــم ّ
 ،1991وت ـل ــخ ــص عـمـلـهــا ف ــي تحسني
شــروط القهر والغنب التاريخي الواقع
على الالجئ الفلسطيني ،عبر تشكيل
ســت لـجــان مختلفة ،ه ــي :لجنة شمل
العائالت ،البنية التحتية االجتماعية
واالقـتـصــاديــة ،الصحة الـعــامــة ،قواعد
تنمية املعلومات عــن الــاجـئــن ،رخــاء
ورفاهية األطفال ،تنمية املوارد البشرية
وتوفير فرص العمل.
هـكــذا ،جـ ّـوفــت املنظمة الحق الطبيعي
ل ــاجـ ـئ ــن م ـ ــن م ـض ـم ــون ــه ال ــرئ ـي ـس ــي،
واش ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــت ع ـ ـلـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـت ــوط ــن
والـتــأهـيــل مـحــل ال ـع ــودة والـتـعــويــض،
ّ
عـبــر «م ـحــاولــة» إح ــال الـتـنـمـيــة محل
فقر املـخـيـمــات ،وتـحــويــل األخ ـيــرة إلى
أح ـ ـي ّـ ــاء س ـك ـن ـيــة واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال حــال ـت ـهــا
املـ ــؤق ـ ـتـ ــة بـ ــوضـ ــع م ـس ـت ـق ــر ونـ ـه ــائ ــي،
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى امل ـش ــاري ــع
ذات ال ـطــابــع اإلغ ــاث ــي وامل ـع ـي ـشــي ،إلــى
ح ـ ّـد صـ ــارت تـتـقــاطــع فـيــه املـنـظـمــة مع
خطاب «األونــروا» ومقارباتها لقضايا
الالجئني.

تدحرج المفاوض الفلسطيني
مـ ــرت الـ ـسـ ـن ــوات ،وجـ ـ ــاء ع ـه ــد م ــا بعد
أوس ـل ــو ،ال ــذي تــدفـقــت فـيــه املـقـتــرحــات
العربية والغربية الهادفة إلــى «إيجاد
ح ـلــول ع ــادل ــة ل ــاج ـئ ــن» ،ع ـلــى طــاولــة
املفاوض الفلسطيني ،فيما األخير كان
مفتونًا بمقترحات «ب ـيــرون» الكندية
عـ ـ ــام  ،1995ال ـ ـتـ ــي دعـ ـ ــت «ال ـج ــان ـب ــن
الفلسطيني واإلسرائيلي إلــى التخلي
عــن امل ـح ـ ّـرم ــات ،وتــوفـيــر خ ـي ــارات حــرة
ّ
لالجئني يستطيعون بها أن يشكلوا
خيارهم الـحــر» .وبهذه الصيغة ،أنس
املفاوض الفلسطيني إلى كسر صورة
امل ـحـ ّـرمــات فــي الــذهـنـيــة الفلسطينية،
الكندية أن تبتكر
ارتأت
بعدما
ّ
الحكومة ّ
ّ
ً
«حلوال خالقة» تفتت حق العودة.
ّأم ـ ــا وث ـي ـق ــة ج ـن ـيــف  ،2003امل ـع ــروف ــة
ّ
بوثيقة «عبد ربه ـ بيلني» ،فقد شكلت
انعطافة خطيرة في مسار املفاوضات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ــاجـ ـئ ــن ،إذ
أرسـ ــى امل ـف ــاوض ــون «خـ ـي ــارات تــوطــن
الالجئني حيث يقيمون ،أو توطينهم
ف ــي ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى ح ــدود
 ،1967أو توطينهم فــي األراض ــي التي
يتم تبادلها وفقًا للمتفاوضني ،أو أن
تقوم إسرائيل بالسماح بعودة بضعة
آالف من الالجئني تحت عنوان ّ
لم شمل

ّ
ً
العائالت» ،بديال من حق العودة وفقًا
للقرار «.»194
كـ ـ ــذلـ ـ ــك أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
«أنابوليس» عام  2007بـ«دولة يهودية
خــال ـصــة» ت ـك ـ ّـرس وجـ ــود هــويــة إثنية
واح ـ ــدة ال تـحـتـمــل اس ـت ـي ـعــاب هــويــات
أخـ ــرى ب ـمــا فـيـهــا الـفـلـسـطـيـنـيــة ،األم ــر
ال ــذي يعني نفي السلطة الكامل لحق
الالجئني فــي الـعــودة إلــى بلداتهم ،مع
ّ
والترصد!
سبق اإلصرار
ووف ــق م ـمــدوح نــوفــل ،وه ــو املستشار
األمني للرئيس السابق ياسر عرفات،
فإن املفاوض الفلسطيني في محادثات
«كــامــب ديفيد الثانية» عــام  2000قبل
«تحمل إسرائيل مع اآلخرين املسؤولية
املـعـنــويــة ع ــن نـكـبــة الــاج ـئــن ،وع ــودة
بعضهم إلى أراضيهم التي صار اسمها
إسرائيل» .وبذلك ،أسقط عن «إسرائيل»
التزاماتها القانونية واألخالقية تجاه
الــاج ـئــن ،وأشـ ــرك معها اآلخ ــري ــن في
ّ
تحمل العبء املعنوي لنكبة الالجئني
فقط .وباستعادة املفاوضات األخيرة
التي سبقت حالة الجمود بني الجانبني
ّ
الفلسطيني واإلســرائ ـي ـلــي ،نلحظ أن
االع ـتــراف بيهودية الــدولــة كــان لـ ّـب ّ
أي
م ـح ــادث ــات ث ـنــائ ـيــة ،م ــا يـعـنــي أنـ ــه في
إعـ ـ ــادة تـفـعـيــل أي م ـف ــاوض ــات الح ـقــة،
سينطلق التعامل مع قضايا الالجئني
من هذه القاعدة.
وفي إطار قلب الحقوق التاريخية إلى
حقوق اقتصادية ،يوضح مصدر ّ
مقرب
ّ
من السلطة أن «املحادثات غير الرسمية
مع الجانب اإلسرائيلي على صعيد حل
الالجئني ،تعتبرها السلطة محادثات
ش ــرعـ ـي ــة ت ـ ـنـ ــدرج ت ــوص ـي ــات ـه ــا ضـمــن
م ـش ــروع الـسـلـطــة وح ـلــولــه امل ـطــروحــة
لـقـضــايــا ال ــاج ـئ ــن» ،مـبـ ّـيـنــا أن وثيقة
«إكس أن بروفانس» التي تم توقيعها
ق ـ ـبـ ــل حـ ـ ــوالـ ـ ــى ث ـ ـمـ ــانـ ــي س ـ ـ ـنـ ـ ــوات بــن
املـسـتـشــار االق ـت ـصــادي لــاتـحــاد الـعــام
للصناعات الفلسطينية ،صائب بامية،
مع إسرائيل ،طرحت أرقامًا للتعويض
املــالــي بـمـعــدل  14ـ ـ  21أل ــف دوالر لكل
ً
بديال من العودة ،وليست ّ
مكملة
الجئ،
لها.
فــي هــذا الـسـيــاق ،يــذكــر أيـضــا أن سري
نسيبة ،الــذي كان رئيس مجلس أمناء
جــامـعــة ال ـق ــدس ،أص ــدر بــالـتـعــاون مع
مركز «يافي للدراسات االستراتيجية»
ال ـت ــاب ــع ل ـجــام ـعــة «تـ ــل أب ـ ـيـ ــب» ،وثـيـقــة
تقترح عودة الالجئني إلى حدود الدولة
الفلسطينية في الضفة والقطاع فقط،
وهو مدار بحث ال يزال قائمًا حتى اآلن!

قاسم س .قاسم
تحصن والــدي وبعض أبناء
في مثل هذه األيــام قبل  67عامًاّ ،
عكا فــي قلعة املدينة البحرية .كــان الـهــدف منع «الـيـهــود» من
السيطرة على املدينة ،خصوصًا بعد وصول أخبار عن مجازر
إرتكبت في القرى املحيطة .في مثل هذه األيــام من عام 1948
نفذت «عصابات الهاغاناه» عملية «بن عمي» العسكرية ،جزء
من «الخطة دالــت» ،التي قضت باحتالل كامل شمال فلسطني
من عكا إلى الناقورة ،وذلك قبل رحيل االحتالل البريطاني عن
فلسطني في  15أيار.
عمي رجب قاسم عن تلك األيــام ،وكيف تحصن
أذكر ما رواه ّ
هو وجدي ووالدي وعدد من أبناء املدينة في القلعة .قال «كان
معنا ثالثتنا بندقية واحــدة ،وكان املطلوب منا الصمود ،ألننا
سمعنا أن جيش اإلنقاذ في طريقه إلينا» .مرت األيام ،واشتد
الـقـصــف الصهيوني عـلــى املـحــاصــريــن فــي الـقـلـعــة« ،ل ــم نملك
م ـ ًـاء أو طعامًا ،وسـقــط عــدد كبير مــن الـشـهــداء فــي صفوفنا،
فاضطررنا إلــى ال ـهــرب» .كــان يــوم الـهــروب فجر  15أيــار يوم
إع ــان ق ـيــام الـكـيــان الـصـهـيــونــي« .تــركـنــا والـ ــدك ول ــم نستطع
إخ ـبــاره بانسحابنا بسبب تـمــركــزه فــي نقطة بعيدة عـنــا .لم
نعرف شيئًا عنه ،وهربنا إلى قرية والدتي في جنوب لبنان»،
قال .هناك انتظرت العائلة عودة والدي .مرت األيام ،لكنه لم يعد.
«كنا قد اتفقنا في حال انسحابنا على االلتقاء في قرية عني
قانا اللبنانية ،قرية جدتك ،لكنه لم يــأت ،فقلنا إنه استشهد»،
أضــاف .بعد شهرين ،عاد والــدي إلى عني قانا .روى ما جرى
معه .قال إنه «عاد إلى منزل العائلة املالصق للطريق الرابط بني
عكا وبيروت ،مكث فيه ،ثم استغل ظلمة إحدى الليالي للهرب
إلى لبنان» .أما طول رحلة التهجير إلى لبنان فسببها مكوثه
أيامًا عدة في كل قرية ّ
مر بها.
فــي لبنان اجتمعت العائلة مـجــددًا فــي عــن قــانــا .هــذه املــرة لم
يكن حضورهم لزيارة قرية الحجة إم أحمد (جدتي) ،فهم اآلن
الجئون ممنوعون من العودة إلى ديارهمّ .
مرت األيام ،وأصبحت
أشهرًا ،واألشهر أصبحت أعوامًا ،وبدأ األمل بتحرير فلسطني
بالضمور .انتقلت العائلة إلى بيروت ،وتحديدًا إلى محيط مخيم
منزال وسكن مع العائلة فيه.
برج البراجنة ،حيث استأجر جدي
ً

رفض أبو أحمد العيش في املخيم ،فقد اعتبر أن هناك من هم
أولى منه بمساعدات «األونروا» .في مخيم البرج الذي أنشئ عام
 ،1949لم تكن حياة الالجئني مريحة؛ فقد عاش الفلسطينيون
فــي املرحلة األول ــى على تــال رملية .عملوا على نــزع أشجار
ّ
الصبار التي كانت منتشرة في املكان .األرض التي سكنوها
كانت ملكًا لشخص مــن آل الحركة فــي الـبــرج ،وقــد تبرع بها
الس ـت ـضــافــة ال ــاج ـئ ــن .ف ــي ت ـلــك امل ــرح ـل ــة «خ ــرج ـن ــا لـنـشــوف
الفلسطينيي .قــالــولـنــا إنـهــم هــربــوا مــن بـيــوتـهــم .أخــدنــا معنا
ستي» ،كما تستذكر
حرامات وفرش .الله ال يفرجيك املنظر يا ّ
جدتي (وال ــدة أمــي) ابنة منطقة الـبــرج .تقول إن أبـنــاء املنطقة
ســاعــدوا «املـهـجــريــن» كـمــا كــانــوا يـصـفــونـهــم .فــي ع ــام 1949
بدأت «األونــروا» بتقديم املساعدات إلى الفلسطينيني ،وعوضًا
عن النوم في العراء نام الالجئون في الخيم التي ثبتت أطرافها
بعلب حليب ّ
معبأة بالرمال .مع األيام ّ
تطورت الخيمة ،وأحيطت
(صفني من الحجارة) لحمايتها من الرياح (منعت
بمدماكني
ّ
القوانني اللبنانية حينها بناء أكثر من مدماكني ،ألن ذلك يعتبر
وقعت «األون ــروا»
مما يعني توطينًا) .بعد عــام ّ ،1969
مــأوىّ ،
اتفاقية مع الحكومة اللبنانية لبناء بيوت للفلسطينيني ،فتحولت
الخيم إلــى مـنــازل ،ثــم إلــى أبنية مــن طــوابــق عــدة .تـطــور مخيم
الـبــرج ،جــاءت الـثــورة إلــى بـيــروت ورحـلــت .عايش جــدي كــل ما
جرى ،مؤمنًا بأنه سيعود إلى ديــاره .أما والــدي وأعمامي فقد
تركوا لبنان ،وهاجروا ،مؤمنني بأن علمهم سيحرر فلسطني
وأنهم من العائدين إلى أرضهم.
م ـ ّـرت الـسـنــوات وبـقــي األم ــل بــالـعــودة ،رغــم كــل النكسات التي
مــرت بها القضية الفلسطينية .توفي جــدي ودفــن فــي جبانة
«الـ ــرادوف» .توفي وال ــدي ودفــن فــي أميركا .كذلك توفي عمي
ودفــن في أملانيا .وتوفي عمي الثاني ودفــن في السعودية .أما
بالنسبة إلي ،فإنني على يقني بأنني سأشهد تحرير فلسطني،
هذا إذا افترضنا أنني سأعيش املعدل العمري املتوقع للذكور
في لبنان وهو  78عامًا .ولكنني في بعض اللحظات ،عندما أرى
اختالفات الفصائل الفلسطينية ،يتملكني اليأس وأرى تحرير
فلسطني أمـرًا مستبعدًا .هكذا ،ورغــم إيماني بتحرير «سيدة
األرض» ،أخاف حقًا أن أموت وأدفن مثل باقي أفراد عائلتي في
أرض غريبة ،بينما يدفن الغريب في أرضي.

ــيدة من بين  39قرية مقدسية
ف ــوال ــده ــا وم ـع ــه ث ــاث ــة «م ـجــاهــديــن»
آخرين منعوا احتالل ما تسمى لفتا
الحديثة (أي أرض السمار نفسها)،
حـيــث ك ــان يسكن فيها أرب ــع عــائــات
فقط ،وتبعد عدة كيلومترات عن لفتا
البلد.
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«كــانـ
ً
عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ـ ــررت هـ ــداسـ ــا (م ـس ـت ـش ـفــى
إس ــرائ ـي ـل ــي ت ــأس ــس عـ ــام  1939عـلــى
أراضـ ـ ــي ق ــري ــة ال ـع ـي ـس ــاوي ــة) إرس ـ ــال
ج ـنــود إل ــى ال ـجــزء الـحــديــث مــن قرية
ل ـف ـتــا ،وذلـ ــك ب ـعــد قـ ــدوم امل ـعــزيــن إلــى
بيت والدي لتعزيته بوفاة نجله الذي
استشهد خوفًا من بنادق االحتالل ،إذ
لــم تسعفه سـنــوات عمره السبع على
تحمل ضغط الحرب» ،تروي أبو ليل.
ف ـج ــأة ،بـ ــدأت ن ـي ــران االحـ ـت ــال تتجه

صوب عائلة أبو ليل ،ما دفع والد آمنة
إلى تهديد جميع نساء عائلته بالقتل
إذا بقني في القرية ،خوفًا من أن يحل
بهن ما حل بنساء دير ياسني ،فهربت
ّ
ال ـن ـســاء إل ــى قــريــة شـعـفــاط امل ـج ــاورة
للفتا الحديثة ،وجلسن بني الصخور
حتى أشرقت الشمس.
وف ــي ذل ــك ال ـي ــوم ،ف ـ ّـر ع ــدد كـبـيــر من
أهـ ــالـ ــي ل ـف ـت ــا إلـ ـ ــى م ــدي ـن ــة رام ال ـلــه
وال ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وسـ ـ ــط ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
وسكنوا في قراها ،ولكن عائلة أبو
ليل آث ــرت الـبـقــاء فــي قريتها بعدما
عجز االحـتــال عن السيطرة عليها.
فـ ـق ــد كـ ـ ــان ج ـم ـي ــع م ـ ــن ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
يـســاعــد «امل ـجــاهــديــن» عـلــى التغلب
على «عصابات االحتالل» املتمركزة
في ثالث نقاط رئيسية (دار الحكومة

في الشيخ جراح ومستشفى هداسا،
إض ــاف ــة إل ــى الـجــامـعــة ال ـع ـبــريــة) ،إذ
كانت كل هذه النقاط تطل على أرض
السمار.

منذ عام  ،1967سمحت
سلطات االحتالل ألهالي أرض
السمار بالبناء في أراضيهم
وتـ ــروي الـعـجــوز كـيــف كــانــت الـنـســاء
يمألن صدورهن بالرصاص والقنابل
ثم ينقلنه للمجاهدين .ولكن الفيصل
ف ــي م ـع ــرك ــة أرض ال ـس ـم ــار وال ـش ـيــخ
ج ـ ـ ـ ـ ــراح ه ـ ـ ــو ال ـ ـك ـ ـمـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـص ـب ــه
«امل ـج ــاه ــدون» لـجـنــود االح ـتــال عند

م ـن ـط ـقــة ك ـ ــرم املـ ـفـ ـت ــي ،الـ ـت ــي ت ـق ــع فــي
الطريق املؤدية إلى الجامعة العبرية،
حـيــث اسـتـطــاعــوا تفجير مصفحات
إســرائ ـي ـل ـيــة راح ضـحـيـتـهــا ع ــدد من
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن .إث ـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ ــك ،ح ــاص ــر
«امل ـ ـجـ ــاهـ ــدون» ال ـج ـن ــود ف ــي ه ــداس ــا
والجامعة العبرية.
وقعت اتفاقية بني
في تلك اللحظاتّ ،
األردن واالحـ ـت ــال ع ـلــى ع ـقــد هــدنــة
أقـ ـ ّـرت ب ـقــاء االح ـت ــال فــي مستشفى
ه ـ ــداس ـ ــا وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـق ــوم
مصفحات بحراسة من األمم املتحدة
بـ ــإي ـ ـصـ ــال ح ــاج ــاتـ ـه ــم م ـ ــن ال ـط ـع ــام
واملالبس .وحينما ّ
مرت تلك القافلة
على حاجز «مدلي البوم» ،الذي كان
يـفـصــل ال ـقــدس الـعــربـيــة عــن الـقــدس
املـحـتـلــة آنـ ــذاك ،ت ـهــاون ال ـح ــراس في

ت ـف ـت ـي ـش ـهــا ،مـ ــا دف ـ ــع االح ـ ـتـ ــال إل ــى
ّ
فتغيرت
نقل الــذخـيــرة إلــى ج ـنــوده،
موازين القوى .ولكن عائلة أبو ليل،
إضافة إلى عائلتني أخريني ،بقوا في
أرضهم.
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،1967س ـم ـح ــت س ـل ـطــات
االحتالل ألهالي أرض السمار بالبناء
فــي أراضـيـهــم املـشـهــورة بخصوبتها
الزراعية ،فــازدادت املساحة السكانية
ف ـي ـه ــا ،بـ ــل اش ـ ـتـ ــرت ع ـ ــدة عـ ــائـ ــات ال
تنتمي بأصولها إلى قرية لفتا عددًا
مـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ــي هـ ـن ــاك وبـ ـن ــت عـلـيـهــا
بيوتًا لها .مع ذلك ،تبقى تلك البيوت
أقلية بالنسبة إلى الكثافة السكانية
اإلسرائيلية املحيطة بــأرض السمار،
مـ ـث ــل م ـس ـت ــوط ـن ــة الـ ـتـ ـل ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
ومنطقة سكن طالب الجامعة العبرية.
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 67عامًا على النكبة
َ
لم كانت مصر أقل المستقبلين لالجئين الفلسطينيين؟
في كل ذكرى للنكبة الفلسطينية،
ُيطرق جدار الذاكرة لتتوالى القصص
على الصعيد اإلنساني والحقوقي.
ولكن بعض الملفات بقيت معلقة،
ولم يرغب كثيرون في الحديث عنها
غزة ــ أمجد ياغي
بــدراســة ومــراجـعــة سريعة التجاهات
ه ـج ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن ون ــزوح ـه ــم في
ع ــام  ،1948وح ـت ــى  ،1967ف ــإن مصر
ً
كانت األقــل استقباال لهم ،إذ توجهت
غالبية سكان قــرى ومــدن الشمال إلى
ســوريــا ول ـب ـنــان ،فـيـمــا س ـكــان الــوســط
اتجهوا إلــى الضفة املحتلة ،ف ــاألردن،
وكــذلــك اتـجــه مـئــات اآلالف مــن جنوب
فلسطني املحتلة إلى غزة ...وقلة قليلة
ال ت ـت ـج ــاوز اآلالف ه ــي ال ـت ــي دخ ـلــت

ال يتعدى عدد الموجودين
حاليًا في سيناء من أصول
فلسطينية  35ألفًا
سـيـنــاء ،مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار أن من
دخـلــوا شبه الجزيرة الصحراوية هم
مــن أص ــول بــدويــة ،بـنـ ً
ـاء على الترابط
ال ـق ـب ـلــي م ــا ب ــن ق ـبــائــل س ـي ـنــاء وب ـئــر
السبع املحتلة!
ً
يمكن مثال اإلجابة ببساطة عن السبب
بــالـنـظــر إل ــى أن الـفـلـسـطـيـنـيــن كــانــوا
عـلــى وع ــد ال ـع ــودة إل ــى بـيــوتـهــم خــال

ّ
أسابيع وحتى أيــام ،ففضلوا اللجوء
فــي املــرحـلــة األول ــى إلــى غــزة والضفة،
إضــافــة إل ــى أن الطبيعة الـصـحــراويــة
ّ
ل ـس ـي ـنــاء ل ــم ت ـكــن م ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـن ــزوح
إلـيـهــا .ول ـكــن ه ــذا وح ــده لـيــس دقـيـقــا،
فاليوم ،من ينظر إلى الحديث املصري
ع ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـس ـط ـيـنـيــة ،ك ـمــا هــو
ظاهر عبر شاشات التلفاز ومؤتمرات
القمة العربية ،يرى أن رؤساءها كانوا
ط ـ ــوال ال ـع ـق ــود امل ــاض ـي ــة ي ــؤك ــدون أن
ب ــاده ــم «ق ــدم ــت  100أل ــف شـهـيــد من
أجل القضية الفلسطينية» ،ولكنها في
املقابل لم تستقبل ربع هذا الرقم.
وت ــذك ــر مـ ـص ــادر ف ــي س ـي ـن ــاء أن ع ــدد
السكان من أصــول فلسطينية ،حاليًا،
ي ـب ـل ــغ نـ ـح ــو  35ألـ ـف ــا غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم مــن
ال ـبــدو ،كما أن أكـثــر العشائر البدوية
بعض أصولها تعود إلــى بئر السبع،
كقبيلة أب ــو ع ـمــرة ال ـبــالــغ ع ــدده ــا في
سيناء  10آالف فرد ،وال يزال حتى اآلن
أبناء العائلة نفسها موزعني في غزة
ومنطقة رهــط فــي بئر السبع ،جنوب
النقب املحتل.
أســوأ من ذلــك ،فوثيقة السفر املصرية
التي كانت تمنح لالجئ الفلسطيني،
ع ـلــى خـ ــاف ن ـظ ـيــرت ـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو
األردنية أو السورية (استبدلت بعض
الدول األخيرة إياها بجواز سفر مؤقت
أو دائـ ــم) ،لــم تـكــن ت ـخـ ّـول الفلسطيني
العودة إلى «املحروسة» إال بالحصول
على تأشيرة من سفاراتها.
ومن أجل اإلنصاف ،فإن العهد الذي
ُ
حكم فيه جمال عبد الناصر ،أعطيت
للفلسطينيني خالله امتيازات كثيرة،
ك ــان أهـمـهــا مـجــانـيــة الـتـعـلـيــم ،الـتــي
أتاحت للغزيني على وجه الخصوص

ال ـت ـقــدم فــي مـسـتــوى الـتـعـلـيــم ،ولكن
هـ ــذا ك ـل ــه ل ــم ي ـش ـفــع ت ـج ــاه ال ـت ـعــامــل
مــع نظرية «احـتــواء الفلسطيني في
م ـص ــر» ،إذ إن ــه م ـنــذ  67ع ــام ــا حتى
اآلن ،لم يمنح املوجودون من أصول
فلسطينية في سيناء هوية مصرية،
أو حـتــى بـطــاقــة تعريفية تشير إلــى
أص ــول ـه ــم ،ويـ ـج ــري ال ـت ـعــامــل معهم

على أنهم أصحاب أصول بدوية.
تواصلنا مع جمال الحور الذي يحمل
اسـمــا حــركـيــا هــو «أب ــو نـ ــواس» ،وذلــك
ع ــادة م ــن ك ــان ــوا يـعـمـلــون ف ــي «جـيــش
ُ
منظمة الـتـحــريــر» .امل ــازم أول املبعد
مــن لـبـنــان ع ــام  1988إل ــى تــونــس ،هو
من مواليد عام  1927ومن بلدة الجورة
املحتلة ،ويقيم اآلن فــي واليــة قيروان

التونسية .يــروي شهادته حينما كان
يعمل تاجرًا ما بني ميناء عكا وتجار
مـ ـص ــري ــن ف ـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء ،فـ ـق ــد ع ــاص ــر
الـنـكـبــة بـكــل لـحـظــاتـهــا وتـنـقــل مــا بني
غ ــزة واألردن ول ـب ـنــان .ي ـقــول« :النكبة
عام  1948أصفها بأنها كانت اختبارًا
مبدئيًا لنجاح الــدولــة ُ
الحلم لليهود.
فلو كانوا يعلمون أن العرب سيكتفون

منذ  67عامًا حتى اآلن ،لم يمنح الموجودون من أصول فلسطينية في سيناء هوية مصرية (أ ف ب)

ّ
فلسطينيو الـ 48يحيون النكبة باالنتصار لسوريا واليمن
حيفا المحتلة ــ جمال سواعد
يستحضر الفلسطينيون في إحيائهم
النكبة للمرة السابعة والستني على
الـتــوالــي ذاك ــرة امل ـكــان؛ فــزيــارة الـقــرى
املـ ـهـ ـج ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا أكـ ـب ــر دلـ ـي ــل عـلــى
ارتباط الفلسطيني بحاضره املغيب
وبـ ــأرضـ ــه امل ـس ـل ــوب ــة .ول ـع ــل امل ـف ــارق ــة
ع ـلــى فـلـسـطـيـنـيــي األراض ـ ــي املـحـتـلــة
ع ـ ــام  1948أن تـ ـك ــون ذكـ ـ ــرى الـنـكـبــة
ف ــي ب ــاده ــم م ـتــزام ـنــة م ــع م ــا يسمى
«اس ـت ـقــال إســرائ ـيــل» ،لــذلــك يرفعون
شعار «يوم استقاللهم يوم نكبتنا».
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ي ـس ـت ــذك ــر
فـلـسـطـيـنـ ّـيــو ال ـ ــ 48ال ـي ــوم ( 15أي ــار)
اح ـ ـت ـ ــال وطـ ـنـ ـه ــم م ـ ــع ت ــأكـ ـي ــد حــق
الالجئني في الشتات بالعودة إليه،
وي ـض ـي ـفــون ع ـلــى ذل ــك أن «الـتـمـســك
بحق العودة ال ينفصم عن االنتصار
للدول املظلومة كسوريا واليمن ،في
مــواج ـهــة عـ ــدوان الــرجـعـيــة الـعــربـيــة
املدعوم غربيًا وإسرائيليًا».
ويبقى املشهد الـســوري ،خصوصًا،
بالنسبة إلى فلسطينيي الـ 48محور
استقطاب ال يستهان به ،فقد بدأ هذا
االستقطاب يأخذ منحى متصاعدًا
بتصاعد الـحــرب على ســوريــا ،عبر
ان ـق ـس ــام ب ــن م ـع ــارض ــي ال ـح ــرب من
الفلسطينيني ومؤيديها ،وهو فعليًا
صار يلقي ظالله على مناحي الحياة
السياسية والفعاليات واملناسبات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ك ـ ـيـ ــوم األرض وذك ـ ـ ــرى

النكبة ومسيرة العودة وغيرها .في
سبيل ذلك ،تتعرض الجهات املشرفة
ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ـف ـع ــال ـي ــات لـضـغــوط
مــنَ جـهــات يحركها امل ــال السياسي
(الــقـطــري تـحــديـدًا) ،بهدف منع رفع
أع ــام الــدولــة الـســوريــة خــال بعض
النشاطات.
وت ـ ــرى ال ـج ـه ــات امل ـع ــارض ــة لـلـحــرب
على سوريا ـ ومؤخرًا للعدوان على
اليمن ـ أن «الوحدة تكون على الحق
ال على الباطل» ،متسائلة عن فائدة
توحيد العمل الوطني إذا كان الثمن
إسقاط الوطن؟ على ضوء ذلك ،ومع
الـتــراجــع املستمر لنسبة املشاركني
ف ــي م ـس ـي ــرات الـ ـع ــودة وق ـب ـل ـهــا يــوم
األرض ،أخـ ـ ــذت الـ ـجـ ـه ــات ال ـقــوم ـيــة
واليسارية بتنظيم فعاليات خاصة
تـعـ ّـبــر عــن ارت ـبــاط فلسطينيي ال ــ48
بــأم ـت ـهــم ال ـع ــرب ـي ــة ،ل ــذل ــك ،ف ــإن ــه فــي
س ـيــاق الـتـعـبـيــر ع ــن رف ــض ال ـع ــدوان
ع ـلــى ال ـي ـمــن والـ ـح ــرب ع ـلــى ســوريــا،
ُي ـن ـظــم ال ـي ــوم (ال ـج ـم ـعــة) ف ــي مــديـنــة
ش ـفــاع ـمــرو (شـ ــرق ح ـي ـفــا) مـهــرجــان
إلحياء ذكرى النكبة.
وق ـ ــد ش ـ ــدد الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـ ــذي أص ــدرت ــه
«ال ـل ـج ـن ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـل ـت ـضــامــن مــع
الشعب السوري وقيادته الوطنية»
(الجهة املنظمة للمهرجان) على حق
ع ــودة الــاج ـئــن الفلسطينيني إلــى
ديارهم ،وفي الوقت نفسه «ضرورة
ن ـصــرة ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ع ـلــى طـغــاة
آل سعود ،ونصرة الشعب السوري

رغم سوء انقسام الموقف فإنه يؤكد بقاء فلسطينيي الـ 48على اعتقادهم بأنهم جزء من األمة العربية (آي بي ايه)

ّ
فلسطينيو الـ 48أنفسهم
يرى
ّ
«مهجرين» عن وطنهم الذي
يعيشون عليه
وال ــدول ــة ال ـســوريــة فــي مواجهتهما
لإلرهاب».
ولـعــل هــذا االنـقـســام على ســوئــه في
الظاهر ،فإنه يؤكد بقاء الفلسطينيني
هنا على اعـتـقــادهــم بأنهم جــزء من
األمة العربية يؤملهم ما يجري فيها،
رغم محاولة «أسرلتهم».

على جانب آخر ،لعل «مسيرة العودة»
التي تنظم سنويًا للعام الثامن عشر
على التوالي ،كانت الحدث األبرز في
إحياء ذكرى النكبة ،فهي جاءت في
يوم «استقالل إسرائيل» نفسه الذي
يجيء متقدمًا على تاريخ الخامس
عشر من أيار وفقًا للتقويم العبري،
علمًا بأن «مسيرة العودة» تنظمها
«لجنة الدفاع عن حقوق املهجرين»
و«لـجـنــة املتابعة العليا للجماهير
ال ـع ــرب ـي ــة» ،وقـ ــد ن ـظ ـمــت (ق ـب ــل نحو
أسبوعني) في قرية الحدثة ،الواقعة

ْ
مدينتي طبريا والناصرة شمال
بني
فلسطني.
وإذا ك ــان ــت م ـق ــول ــة رئ ـي ـس ــة وزراء
الـعــدو السابقة غــولــدا مئير (الكبار
يموتون والصغار ينسون) أكثر ما
ّ
يحرض فلسطينيي الشتات على أال
ينسوا حق العودة ،فإن فلسطينيي
الــ 48ال يحتاجون إلى ما ّ
يحرضهم
على ذلك؛ فقراهم ،ما ُد ّمــر منها وما
بقي ،ماثلة أمام أعينهم ،وأراضيهم
املـصــادرة يرونها صباح مساء ،من
دون أن يتمكنوا حـتــى مــن الــدخــول
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 ...وتبقى فلسطين
وجهة نظر
بالصمت ،ألخرجوا كل الفلسطينيني
من مناطقهم».
وبشأن االستقبال املصري ،قال الحور
إن امل ـصــريــن ل ــم يــرغ ـبــوا ف ــي الـتــدخــل
فــي شــأن جـمــع الــاجـئــن ،وخــاصــة أن
القادمني من مناطق فلسطني الوسطى
والجنوبية حوصروا في غزة ً
بناء على
تدخل الجنود املصريني الذين دخلوا
غ ــزة ع ـلــى أن ـه ــم س ـي ـح ـمــون الــاجـئــن
ويواجهون «العصابات الصهيونية»،
ولكنهم كما يقول اكتفوا بدور الحامي
لــاج ـئــن ،ب ــل ك ــان ــوا أش ـبــه بـ ــ«ال ــدالل»
إلــى بعض مناطق اللجوء ،وحصروا
الـنــاس فــي مناطق قريبة مــن السكان
األص ـل ـي ــن ف ــي غ ـ ــزة ،ع ـلــى أن تحضر
«األمم املتحدة» لتتولى أمرهم ،ثم على
الجيش املصري االنسحاب إلى أرضه
«ساملًا من غير نقطة دم».
ويــؤكــد امل ــازم أول الـســابــق أن رئيس
الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا،
الــذي كان في عهد امللك فــاروق ،أصدر
«ق ــرارًا سريًا» لبعض قـيــادات الجيش
امل ـصــري أدى إل ــى «تــوغــل الـجـيــش في
فـلـسـطــن دون أن يـضــع خـطــة عملية
لـفــض الـجـمــاعــات الـيـهــوديــة املسلحة
الـتــي تــوزعــت فــي صـحــراء الـنـقــب ،إلى
أن حاصرت تلك العصابات املصريني
مــن جـنــوب الـقـطــاع وش ـمــالــه ،مــا ّ
مهد
الحـقــا لتنفيذ مـجــازر بـحـقـهــم» .كذلك
أشار إلى أن «املخطط اإلسرائيلي كان
يرفض تجمع الفلسطينيني في مصر،
وخاصة سيناء ،وهــذا ما كانت تحذر
منه الجماعات الصهيونية املتطرفة
بداية الخمسينيات ،ألنها كانت ترى
ف ــي س ـي ـنــاء أرض ـ ــا ألجـ ــدادهـ ــا ويـجــب
السيطرة عليها ،وهذا ما جرى تنفيذه

ً
فـعــا بـعــد ق ــرار تــأمـيــم قـنــاة السويس
وم ـ ـشـ ــاركـ ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان
الثالثي».
ش ـه ــادة أخـ ــرى نـقـلـهــا أح ــد الــاجـئــن
إل ـ ــى غ ـ ــزة م ـم ــن ع ـم ـل ــوا فـ ــي ال ـش ــرط ــة
داخ ــل ال ـق ـطــاع تـحــت اإلمـ ــرة املـصــريــة،
وكـ ــان يـقـتـصــر دوره ـ ــم عـلــى الـحـمــايــة
وح ــراس ــة املـفـتــرقــات .اس ــم ه ــذا الــرجــل
هــو شــوقــي هتهت ،املهجر مــن مدينة
املجدل املحتلة (مواليد  ،)1925وخدم
مع املصريني منذ أواخر الخمسينيات
ح ـت ــى أواخـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،ول ـك ـنــه
ت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـمــل م ـع ـهــم ب ـعــد فــرض
تـ ــدخـ ــات مـ ـص ــري ــة فـ ـظ ــة فـ ــي شـ ــؤون
حماية الالجئني.
وال يـخـفــي هـتـهــت ع ـبــر اخ ـتــاطــه مع
امل ـص ــري ــن أن ال ـق ــاه ــرة ك ــان ــت تعتقد
ب ــأن الـفـلـسـطـيـنـيــن ي ــري ــدون الـهـجــرة
إلى سيناء تمهيدًا لضمها إلى الدولة
الفلسطينية ،مـسـتــدركــا« :ل ــم يــدركــوا
أن إســرائ ـيــل تــريــد م ــا ي ــري ــدون ــه ،وهــا
هــم الـيــوم بعد أن أخـفـقــوا فــي احتالل
سـيـنــاء حـ ّـولــوهــا إل ــى ص ـحــراء قاحلة
يجتاحها اإلرهــاب» .ويستذكر هتهت
أن التقسيم (ســايـكــس ـ ـ بـيـكــو) ّ
تعمد
صـ ـن ــع خـ ـ ــاف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ـ ـ ـ م ـص ــري
ح ــدودي ،عبر تقسيم مدينة رفــح إلى
مــدي ـنــة م ـصــريــة وأخ ـ ــرى فلسطينية،
ك ـم ــا الـ ـح ــال ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـ ـنـ ــزاع بــن
ســوريــا وتــركـيــا (لـ ــواء اإلس ـك ـن ــدرون)،
وبني السودان ومصر (حاليب) .يتابع
الرجل« :النظام امللكي في عهد فاروق
ك ــان ذا قـ ــرار واح ـ ــد ،ف ـلــو أم ــر ج ـنــوده
بـمـهــاجـمــة الـفـلـسـطـيـنـيــن ألط ــاع ــوه...
على عكس ما يمكن أن يحدث اآلن رغم
كل التحشيد واالتهامات».

اليها ،لذلك فهم ال يخوضون صراعًا
أدب ـي ــا ،بــل مــواجـهــة فعلية عنوانها
املـ ـك ــان ،وال سـيـمــا ت ـلــك ال ـق ــرى الـتــي
ّ
تسيج باألسالك الشائكة وبالفتات
«ممنوع االقتراب».
إزاء هذا التفاعل بعد عشرات السنني،
بدأ اإلسرائيليون يخشون على تأثر
ذاكــرت ـهــم مــن الـنـشــاط الفلسطيني،
فدعا بعضهم إلى تدريس «النكبة»
ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ب ــوص ـف ـه ــا «ج ـ ـ ــزءًا مــن
تاريخ الدولة» ،وهي دعوات سرعان
مـ ــا ت ـح ــول ــت إلـ ـ ــى سـ ـج ــال س ـيــاســي
وح ـ ـتـ ــى شـ ـعـ ـب ــي ،ع ـل ـم ــا ب ـ ـ ــأن وزي ـ ــر
التربية في حكومة بنيامني نتنياهو
ال ـســاب ـقــة ك ــان ق ــد دع ــا إل ــى تــدريــس
تاريخ النكبة للتالميذ اليهود ،ولكن
خليفته (جدعون ساعر) عارض ذلك
بشدة ،وقال« :لن نمنح الشرعية ملن
يرى في قيام دولتنا نكبة له».
وع ـم ـل ـيــا ،ال ي ــرى فـلـسـطـيـنـ ّـيــو الـ ــ48
أنفسهم إال «مـهـجــريــن» عــن وطنهم
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــون ع ـل ـي ــه ،ف ـي ـم ــا درج
اإلعالم الرسمي العربي على اجتراح
مصطلحات مختلفة ملــراحــل فـقــدان
الفلسطيني للمكان؛ فالذي تهجر من
أرضــه عام  1948إلى الضفة املحتلة
وغــزة وسوريا ولبنان واألردن فهو
ُ
«الج ــئ» ،أمــا ال ــذي هـ ّـجــر مــن الضفة
أو غزة عقب عدوان ( 1967غالبًا إلى
األردن أو مصر) فإنه «نازح» .ويبقى
املهجر هو الذي ّ
ّ
تهجر من قريته أو
مدينته املدمرة داخل حدود الـ 48إلى

قرية أو مدينة م ـجــاورة .وبــاألرقــام،
فإن عدد الفلسطينيني في األراضــي
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ع ـ ـ ــام  48ح ـ ــوال ـ ــى م ـل ـي ــون
وثــاثـمـئــة أل ــف ،وف ــي أق ـصــى تقدير
 1.6مـلـيــون ،يعتبر أقــل مــن نصفهم
بقليل «مهجرين» داخليني.
أيـ ـض ــا ،م ـ ّـم ــا ي ــؤل ــم ال ــذي ــن بـ ـق ــوا فــي
بالدهم وقاوموا التمييز والعنصرية
اإلسرائيلية ،أن ملفهم غائب تمامًا
عــن أج ـنــدات امل ـفــاوض الفلسطيني،
أو حـتــى ع ــن االه ـت ـم ــام ب ــه إعــامـيــا،
ك ــأن هـ ــؤالء ص ـ ــاروا «إســرائ ـي ـل ـيــن»!
ي ــذك ــر أن ال ـحــاضــر ل ــم يـشـهــد ع ــودة
«م ـه ـجــر» داخ ـل ــي واح ــد إل ــى أرض ــه،
وحتى في «قضية اقرث» ،وهي قرية
مسيحية في الجليل األعلى ،حكمت
«املحكمة العليا» اإلســرائـيـلـيــة منذ
الخمسينيات لسكانها بالعودة إلى
قريتهم ،ولكن الحكومات املتعاقبة
عرقلت تنفيذ القرار بأكثر من حجة،
إلـ ــى أن عـ ــاد م ــؤخـ ـرًا ب ـع ــض ش ـبــاب
ال ـقــريــة م ــن «ال ـج ـيــل ال ـثــالــث» إلـيـهــا،
وأقاموا فيها بصورة غير قانونية،
وفق الوصف اإلسرائيلي.
إلــى ذل ــك ،تعمل األح ــزاب السياسية
أيـضــا عـلــى إح ـيــاء فـعــالـيــات خاصة
بها ،كاملسيرات والندوات السياسية
وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك ت ـن ـظ ـيــم
«ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة» ،بـقـيــادة رائــد
صالح ،تظاهرة من حيفا إلى القدس
س ـي ـرًا ع ـلــى األقـ ـ ـ ــدام ،ق ـب ـيــل أي ـ ــام من
الذكرى.

من الرموز إلى الطقوس
معز كراجة
ّ
ومحير الوقوف أمــام مناسبة وطنية بحجم
مربك
النكبة الفلسطينية .ماذا يمكن أن يقال أو يكتب في
إحياء ذكــرى كهذه ،وسط هذا الحطام االجتماعي
والـ ـ ـف ـ ــراغ ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ــذي ــن يـعـيـشـهـمــا الـشـعــب
والقضية مـعــا؟ وك ــأن بــؤس الحاضر يـجــردك من
شرعية الحديث عن خسارة املاضي ،أو حتى ذكر
إنجازاته.
أن تقف على مسافة  67عامًا ،وتنظر إلــى الخلف
ً
ً
متأمال هذا التاريخ ،ومنعطفاته ،وصوال إلى اليوم،
ال بد أن تصاب بالذهول من النتيجة التي يمكن أن
تخرج بها .فخراب البيت على يدي الغريب ،ال يشبه
إطــاقــا خــرابــه على أيــدي أصـحــابــه .خــراب الغريب
مستفز ومحفز ،وفعله يخلق رد فعل ،بينما خراب
القريب باعث للخيبة واإلحباط .بعد النكبة بسنوات
قليلة خرج الفلسطينيون ،من تحت ما ظنه العالم
«رم ــاد املـحــرقــة» ،وكأننا جثة إلحــدى قبائل الهند
أحرقوها ،وانتظروا الزمن ليقوم بذرها في عيون
تأسيس حركة وطنية تحررية،
النسيان .حيث تم
ّ
يـقــودهــا شـبــاب متعلم ،جــلــه مــن الطبقة الوسطى،
على أنـقــاض حــركــة وطنية تقليدية كــان عصبها
وجهاء عائالت إقطاعية .وبالتوازي ّتم إعــادة بناء
ه ــوي ــة فـلـسـطـيـنـيــة عــرب ـيــة خ ــال ـص ــة ،اسـتـخـلـصــت
ع ـنــاصــرهــا وم ـم ـيــزات ـهــا م ــن الـتـهـجـيــر واالقـ ـت ــاع،
وصنعت رمــوزهــا ،وغــذتـهــا بالقدسية الـضــروريــة
والالزمة لعالقة متينة بني الفرد وهويته هذه .ومن
رحــم النكبة ذاتها ّتمت صياغة الــذاكــرة الجماعية.
وقد ّتم تتويج كل ذلك ببرنامج وطني جامع ،احتوته
منظمة التحرير التي مثلت حكومة بال دولة ،لشعب
بات بال وطن.
والـ ـ ـ ــذي ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة عـ ــن ذل ـ ـ ــك ،هـ ــو اس ـت ـطــاعــة
املجتمع الفلسطيني مـجــاراة التحوالت والتغيرات
السوسيولوجية واالقتصادية ،التي ّ
مر بها املجتمع
العربي في ذلك الوقت ،فلم يتخلف عنه ،ولم ينقطع
ـورة
عــن ع ـصــره .وصـنــع فــي املـخـيــم مــا
يشبه «ال ـثـ ّ
ّ
التعليمية» ،حتى بــات هــذا املخيم مـصــدرًا للمعلم
واملهندس إلى البالد العربية .ليس هنالك مبالغة في
الـقــول إن الشعب الفلسطيني ،فــي أعـقــاب الكارثة،
شهد نهضة .وهــذه مسألة ،رغــم أهميتها ،مــا زال
ِ
بحثها مقتصرًا على دراســات أكاديمية محدودة.
فقد افترضت الحركة الصهيونية ،حينها ،أن الفتك
بالنسيج االجتماعي للفلسطينيني ،وتدمير بنيتهم
االقتصادية ،وإلحاقها باقتصاد «إسرائيل الوليدة»،
سينتج منها ،في أحسن الظروف ،مجرد جماعة ،أو
جماعات بشرية ،أي ما هو أقل من مجتمع باملعنى
الـشــامــل للكلمة .ول ـكــن مــا حـصــل فعليًا أن نكبة
ّ
الوطن صنعت نهضة إنسان .كل ذلك أنجزه شعب
خارج من كارثة ،في أقل من عشرين عامًا.
ربما لسنا بحاجة إلى وصف الحاضر بالتفصيل
ح ـتــى نـ ــدرك ال ـف ــرق م ــا ب ــن خـ ــراب ال ـع ــدو وخ ــراب
صــاحــب الـبـيــت ،فـهــو واق ــع معيش يــومـيــا .الحركة
الــوط ـن ـيــة ،ال ـي ــوم ،انـ ـه ــارت ،وت ـ ّـم ــت م ـصــادرت ـهــا من
الطبقة الوسطى ،التي ّأسستها ،لتصبح رهينة طبقة
«رأسمالية جــديــدة» ،كما كانت قبل النكبة رهينة
«إق ـطــاعـيــن» ،وه ــذه الــرأسـمــالـيــة بــدورهــا ص ــادرت
املشروع الوطني ،وعملت على تفكيك مؤسساته،
فتحولت «منظمة التحرير» إلى خراب ،وهو ما أدخل
حقيقية ،أعمى من ال
الهوية الفلسطينية في أزمــة ًَ
يراها .وحتى من بقي منا قادرا على فعل النضال
وامل ـقــاومــة ،فـقــد لـحــق الــركــب فــي ال ـسـنــوات العشر
األخ ـيــرة ،ودخ ــل فــي ص ــراع حقيقي بــن مكوناته.
فـلــديــه ق ــاع ــدة تــرفــض ه ــذا ال ـل ـحــاق ،وت ـص ـطــدم مع
قيادة تعلن رفضها للمفاوضات ،ولكنها تستهوي

«ال ـ ـ ــدردش ـ ـ ــة» ،وت ــرف ــض الـ ـتـ ـن ــازل ،ول ـك ـن ـه ــا تـفـكــر
«بالهدنة» .فعدنا شعبًا ،وقضية ،إلى املربع األول،
نعيش فــراغــا سياسيًا ،شبيهًا بــذلــك ال ـفــراغ الــذي
ساد السنوات القليلة األولى بعد التهجير .وكل هذه
االنهيارات حدثت أيضًا في أقل من عشرين عامًا.
هذا التوصيف ليس املقصود منه أن نندب حظنا،
أو نجلس في الزاوية ويدنا على خدنا ،بل حتى نقرأ
الترجمة العملية لهذا االنهيار والفراغ ،وانعكاساته
ع ـل ــى س ـلــوك ـنــا ال ـس ـي ــاس ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـي ــوم،
ولنستطيع بذلك تفسير حيثيات عالقتنا الحالية
بالذكرى والــذاكــرة ،حتى ال نكون كمن يكذب على
نفسه.
ما يحدث في الخامس عشر من أيار من هذا العام،
ً
إحياء لذكرى
وكما في األعوام األخيرة أيضًا ،ليس
الـنـكـبــة ،ب ــل ه ــو م ـجــرد ط ـقــوس بــاتــت ت ـم ــارس من
دون معنى ،كمن يقلد اآلخرين في صالة ما دون
إيمان ،أو وعي ملعنى الحركات التي يؤديها ،وكأنها
«اح ـت ـفــال ـيــة» .وإال م ــا مـعـنــى أن نـتـجـمــع ال ـي ــوم في
ساحات املدن ،مستحضرين كل رموز قضيتنا ،ثم
ّ
ننفض ،إلى أن نعود العام القادم؟ الهبوط من قدسية
الرموز إلى ميكانيكية الطقوس ،أي إلى ممارسات
محفوظة عن ظهر قلب ،هو تعبير عن غياب الفعل،
وغياب الفعل يأتي نتيجة لغياب الحافز .ليس الدليل
على بقاء النكبة خضراء ،في قلوبنا وذاكرتنا ،هو
اجتماعنا اليوم في ساحات العالم وعواصمه ،بل
فــي نــوع الفعل وحجمه ،مــا بــن الــذكــرى والــذكــرى.
املخيم واملـفـتــاح وحــق ال ـعــودة ،كلها رم ــوز تشكل
ثقافة ،وثقافة املخيم أنجبت الفدائي ،واإليمان بحق
العودة دفع هذا الفدائي إلى اقتحام الحدود ،واملوت،
ولو على مشارف الوطن .وال معنى لهذه الرموز لو
لم تصنع هذا الفعل .بينما الفراغ السياسي ،وهذا
الـحـطــام االجـتـمــاعــي ،قــد أع ــادا الـفــدائــي إلــى مجرد
ً
الجــئ ،وهــذا الالجئ الـيــوم ،بــدال من اقتحام حدود
الــوطــن ،بــات يموت في عــرض البحر ،وعلى حدود
مناف جــديــدة .ومــا ّندعيه مــن إيـمــان بحق الـعــودة،
ل ــم يـعــد يمنعنا م ــن الـتـصـفـيــق «لـنـصــف كــرســي»
فــي األمــم املتحدة .يكفي أن تتابع وســائــل اإلعــام
الفلسطينية ،وهي تحيي هذه الذكرى برومانسية
ساذجة ،أو أن تسمع بأن املوظف ،في الضفة وغزة،
يستثمر خــروجــه الـبــاكــر مــن الـعـمــل بــال ـعــودة إلــى
منزله ،أو لقضاء حاجياته الخاصة .هل هنالك أكثر
مــن ذلــك تعبيرًا عــن انهيار الــرمــز ،وغـيــاب املقدس
الساكن فيه؟
مرة أخــرى ،هذه ليست مقارنة لليأس أو اإلحباط.
وه ــذا ال يـعـنــي أن املـشـهــد بـكــامـلــه أسـ ــود .فيمكن
الـتـقــاط األم ــل مــن مـقــاومــة ال ـق ــدس ،امل ـن ـفــردة ،على
سبيل املثال ،منذ العام املاضي تحديدًا ،ومن غزة،
ومن غضب دفني ينضج على نار هادئة في عموم
الضفة الغربية ،وفي الداخل ،الذي لم يضعف يومًا،
رغــم تهميشنا الكامل لــه ،وفــي الشتات .ولكن ،في
الــوقــت نفسه ،فــإن التعلق بـهــذه الـنــوافــذ مــن األمــل،
وتجاهل الحطام والفراغ القائم ،أشبه بعملية انتحار
بطيء .وال يمكن معالجة هذا الفراغ السياسي إال
بـ ــإدراك حقيقة الـحــاضــر ،وبالقطيعة الـتــامــة معه،
ومــع مكوناته السياسية .ليس مــن السهل ّ
التنبؤ
بـكـيـفـيــة حـ ــدوث ه ــذه الـقـطـيـعــة .ه ــل ه ــي بـفــوضــى
عــارمــة؟ أو بانتفاضة ،ال بــد أن تقع ،فتفرز واقعًا
جــدي ـدًا بــالـكــامــل؟ أم بـتـمــرد الـحــركــات السياسية،
الحالية ،على ذاتها؟ وحينها تعود القدسية للرموز،
والحرارة للطقوس ،فنعود لنمارسها بكامل الوعي
واإليمان.
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الرياض تدفع نحو
إجهاض الهدنة:
 9شهداء جدد
يمعن العدوان السعودي ،على ما يبدوً ،في سعيه
إلى إفشال «الهدنة اإلنسانية» الهشة أصال ،من خالل
مواصلة خروقاته ،عبر العمليات العسكرية من جهة،
وعبر التهديد باتخاذ «اإلجــراءات المناسبة» ّ
للرد على
مواجهة الجيش و»أنصار الله» للمجموعات المسلحة
جهة أخرى
والعناصر التكفيرية في الجنوب ،من
ٍ
صنعاء ـ علي جاحز
انقضى اليوم الثاني من «الهدنة
اإلن ـس ــان ـي ــة» م ــن دون أن يـتــوقــف
ال ـع ــدوان ال ـس ـعــودي عــن عملياته
االستفزازية ،إن كان عبر القصف
ّ
املتقطع على مناطق في محافظة
صـعــدة تـحــديــدًا ،أو عبر مواصلة
طـ ـ ــائـ ـ ــراتـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ـبـ ــاحـ ــة األج ـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـي ـم ـن ـيــة .ورغـ ــم تــأك ـيــد واشـنـطــن
أن ال ـهــدنــة ف ــي ال ـي ـمــن «ص ــام ــدة»،

مطالبات بتحقيق
دولي بجرائم الحرب
السعودية
تتعمد الرياض رفع نبرة التهديد
ـت تـمـعــن فـيــه في
والــوعـيــد فــي وق ـ ٍ
ان ـت ـهــاك ال ـس ـيــادة الـيـمـنـيــة بشتى
الـ ــوسـ ــائـ ــل ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا إدراج ـ ـهـ ــا
مـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة» مـ ـ ـ ــع املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات
امل ـس ـل ـحــة ف ــي ال ـج ـن ــوب ف ــي خــانــة
«خروقات الهدنة».
وأع ـل ــن امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـع ــدوان،
أح ـمــد ع ـس ـيــري ،أن «املـيـلـيـشـيــات
الـحــوثـيــة اسـتـمــرت لـلـيــوم الـثــانــي
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ف ــي خ ـ ــرق ال ـه ــدن ــة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» .وح ـ ـ ـ ــذر ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ي ــوم أم ــس ،مــن أن «ضـبــط النفس
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ـه ــدن ــة لـ ــن يـسـتـمــر
ً
طـ ـ ــويـ ـ ــا إذا مـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ت ـل ــك
املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات فـ ـ ــي مـ ـم ــارس ــاتـ ـه ــا
وخـ ــروقـ ــاتـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـه ــدن ــة» ،م ـش ـي ــرًا
إل ـ ــى أنـ ـه ــا «س ـت ـت ـخ ــذ اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
املناسبة لردع مثل هذه األعمال».
وأش ـ ـ ــارت قـ ـي ــادة ال ـت ـح ــال ــف ال ــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى عـمـلـيــات
قـصــف «ن ـفــذهــا ال ـحــوث ـيــون» على
ال ـح ــدود الـيـمـنـيــة ال ـس ـعــوديــة ،من
بـيـنـهــا إطـ ــاق ن ــار وق ــذائ ــف عـلــى
مــواقــع تــابـعــة ل ـل ـقــوات ال ـبــريــة في
ن ـج ــران ،بــاإلضــافــة إل ــى تنفيذهم
(ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة»)
عـمـلـيــات عـسـكــريــة فــي مـحــافـظــات
عـ ـ ـ ــدن وأبـ ـ ـ ـ ــن ولـ ـ ـح ـ ــج وال ـ ـضـ ــالـ ــع
وشبوة وتعز ومأرب».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
الجيش اليمني ،غالب لقمان ،أن
ق ــوات الـجـيــش واألمـ ــن و«ال ـل ـجــان
الشعبية» ملتزمة بضبط النفس
وبالحفاظ على عدم خرق الهدنة
اإلنسانية رغم الخروقات املتكررة
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
وحلفائه .لقمان خاطب عبر وكالة

األنـ ـبـ ــاء ال ــرس ـم ـي ــة (سـ ـبـ ــأ)« ،دول
الـعــالــم الشقيقة منها والصديقة
واألم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة وكـ ــل امل ـن ـظ ـمــات
ال ـح ـقــوق ـيــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،داع ـي ــا
إي ــاه ــا إل ــى ت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا
اإلنسانية واألخــاقـيــة تجاه هذه
الـ ـخ ــروق ــات واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ات ،وه ــو
م ــا ج ـ ــاء م ـن ـس ـج ـمــا م ــع م ـض ـمــون
رســالــة م ـســؤول مـلــف املـفــاوضــات
فــي جماعة «أنـصــار الـلــه» ،مهدي
املـ ـ ـش ـ ــاط ،إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـع ــوث الـ ــدولـ ــي
خالل لقائه بممثلي «أنصار الله»
أول مــن أمــس؛ فقد أكــد املـشــاط أن
ال ـجــانــب ال ـس ـع ــودي وح ـل ـف ــاء ه لــم
يظهروا حتى اللحظة أي احترام
ح ـق ـي ـقــي ل ـل ـه ــدن ــة امل ـع ـل ـن ــة ،داع ـي ــا
إلــى «الـضـغــط عـلــى ال ـطــرف اآلخــر
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إل ـ ــزام ـ ــه ب ــاحـ ـت ــرام
ال ـه ــدن ــة وال ـت ــوق ــف ع ــن خ ــروق ــات ــه
امل ـس ـي ـئــة إل ــى األمـ ــم امل ـت ـحــدة وكــل
الخيرين في هذا العالم» ،بحسب
رسالة املشاط.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر

ً
شهدت أسواق صنعاء أمس إقباال من المواطنين للتزود بالمواد الغذائية (أ ف ب)

م ـح ـل ـيــة ف ــي ص ـع ــدة إن  9ش ـهــداء
وعــددًا من الجرحى سقطوا جراء
ق ـ ـصـ ــف مـ ـ ــن طـ ـ ــائـ ـ ــرة «أبـ ــات ـ ـشـ ــي»
س ـع ــودي ــة اس ـت ـهــدفــت سـ ـي ــارة فــي
منطقة الصافية التابعة ملديرية
ال ـظــاهــر ف ــي ص ـع ــدة ،فـيـمــا حلقت
ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي فــي

أجـ ـ ـ ــواء صـ ـع ــدة وصـ ـنـ ـع ــاء وت ـع ــز
وال ـ ـحـ ــديـ ــدة وح ـ ـجـ ــة م ـ ـ ــرات عـ ــدة،
إضــافــة إل ــى غ ــارات ث ــاث نفذتها
طــائــرات الـعــدوان على عــدن حيث
ق ـص ـفــت امل ـط ــار وأجـ ـ ــزاء م ــن خــور
م ـك ـســر وأجـ ـ ـ ــزاء م ــن م ــدي ــري ــة دار
سعد.

فــي ال ـس ـيــاق ،تـعـلــو أص ــوات يمنية
الجديد،
منتقدة للمبعوث الدولي
ً
اس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ ،م ـطــال ـبــة
إي ــاه بـتـحــديــد مــوقـفــه مــن ال ـعــدوان
قبل أي حــديــث عــن مـفــاوضــات أو
حوار ،كما قال األمني العام لحزب
«الحق» اليمني ،محمد املنصور،

هادي يهدد بقطع العالقات مع طهران!
رغ ـ ـ ــم ال ـ ـهـ ــدنـ ــة االنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـس ـت ـم ــر خـ ـمـ ـس ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ــواك ــب
ٌ
تصعيد الفـ ٌـت في
األزمــة اليمنية
ح ــدة ال ـت ــوت ــر االق ـل ـي ـمــي ينعكس
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وع ـلــى
م ـس ــارات ال ـع ــدوان ال ــذي لــم ينتهِ
ـت تتجه فيه االنظار
بعد ،فــي وقـ ٍ
إل ــى االت ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة التي
ّ
تصب في إطالق عمليةٍ سياسية
تبدو بعيدة املنال حتى اآلن .وفي
م ـح ــاول ــةٍ ل ـل ـع ــودة إلـ ــى «تــأط ـيــر»
األزمة اليمنية ببعدها االقليمي،
ش ـه ــد ي ـ ــوم أم ـ ــس ح ــرب ــا كــام ـيــة
بــن طـهــران وفــريــق الــرئـيــس عبد
رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي امل ـق ـي ــم فــي
الرياض ،على خلفية الجدل املثار
ـول سـفـيـنــة اإلغ ــاث ــة االي ــران ـي ــة،
حـ ّ
«ت ـك ــل ـل ــت» ب ــاس ـت ــدع ــاء الـحـكــومــة
ـاض
الـيـمـنـيــة املـسـتـقـيـلــة م ــن الــريـ ً
للسفير اليمني من طهران تلبية
لتوجيهات هادي بقطع العالقات
وقت
الدبلوماسية مع إيــران ،في
ٍ
جددت فيه األمم املتحدة التلميح
إلى إمكانية استضافة العاصمة
ال ـســوي ـســريــة جـنـيــف مل ـفــاوضــات
محتملة بني القوى اليمنية ،علمًا
بــأن الــريــاض تستضيف مؤتمرًا
خاصًا باليمن فــي  17مــن الشهر
الحالي.

وفيما اقتربت السفينة االيرانية
امل ـحـ ّـم ـلــة ب ــامل ـس ــاع ــدات ال ـغــذائ ـيــة
وال ـط ـب ـي ــة مـ ــن م ـي ـن ــاء ال ـ ُـح ــدي ــدة
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي (غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب) ،أعـ ـ ـل ـ ــن ن ــائ ــب
وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ح ـس ــن أم ـيــر
عبداللهيان ،أن السفينة املحملة
باملساعدات التي أرسلتها بالده،
سترسو على السواحل اليمنية،
وأن بالده تنسق مع األمم املتحدة
ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ـ ـ ــك ،وهـ ـ ــو مـ ــا أك ــدت ــه
األمـ ــم امل ـت ـحــدة الح ـق ــا ،مـعـلـنــة أن
ّ
«التحالف» الذي يشن حربًا على
اليمن ال يحق لــه تفتيش السفن
اآلتية إلى هذا البلد.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «إرن ـ ـ ــا» اإلي ــران ـي ــة
الــرسـمـيــة عــن عـبــد الـلـهـيــان قوله
إن إي ــران رفـضــت دع ــوة الــواليــات
املـتـحــدة إلرسـ ــال امل ـســاعــدات إلــى
اليمن عبر جيبوتي .واتـهــم عبد
الـلـهـيــان الـسـعــوديــة ب ـخــرق وقــف
إطالق النار في اليمن ،قائال :إنها
تكرر أخطاءها السابقة.
وك ــان وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـيـمـنــي،
ريــاض ياسني ،قد أكــد أنــه سيتم
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ كـ ـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ب ـح ــق
ال ـس ـف ـي ـنــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة« ،ف ـ ــي ح ــال
دخـلــت امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة اليمنية
م ــن دون إذن م ـس ـبــق» .وأض ــاف
ياسني ،يــوم أمــس ،أن «الحكومة

ّ
تحمل إي ــران املسؤولية
اليمنية
الـكــامـلــة فــي ح ــال دخ ــول سفينة
الشحن التي أرسلتها إلــى املياه
اإلقـلـيـمـيــة اليمنية مــن دون إذن
السلطات الشرعية» .وأشــار إلى
أن ـ ــه «جـ ـ ــرى ت ـف ــوي ــض ال ـت ـحــالــف
بـ ـ ــردع أي م ـخ ــال ـف ــة» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«ال ـع ـن ـج ـه ـي ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ب ـش ــأن

السفينة تؤكد أن طهران ال تريد
االستقرار لليمن».
ـت قــال فيه إن «الحكومة
وفــي وقـ ٍ
(املستقيلة) تدرس قطع العالقات
الدبلوماسية مع إيران» ،استدعت
ال ـح ـكــومــة ال ـس ـف ـيــر ال ـي ـم ـنــي لــدى
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،بـ ـحـ ـس ــب مـ ـكـ ـت ــب وزيـ ـ ــر
الخارجية ،وذلــك بعد توجيهات
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الـ ــذي أضـ ــاف إن ق ـي ــادة ال ـع ــدوان
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر أن م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـجـ ـي ــش
و«الـلـجــان الشعبية» مــع عناصر
«الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة» والـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري ــن ف ــي
امل ـنــاطــق الـيـمـنـيــة «خـ ــرق لـلـهــدنــة
امل ـ ــزع ـ ــوم ـ ــة» .وي ـن ـط ـل ــق امل ـن ـص ــور
م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع لـ ـيـ ـشـ ـي ــر إلـ ــى
«االرتباط الوثيق» بني السعودية
و«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» واإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن« ،ف ــي
أبـشــع صــور الـتــدخــل فــي الـشــؤون
اليمنية».
وكانت أحياء عــدة في مدينة تعز
ق ــد ش ـه ــدت ي ــوم أم ــس اشـتـبــاكــات
بــن الجيش و«الـلـجــان» مــن جهة،
وبني املجموعات املسلحة املوالية
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــد رب ـ ــه هـ ــادي
والـتــابـعــة لـحــزب «اإلصـ ــاح» ،كما
اتـهـمــت تـلــك امل ـج ـمــوعــات «أن ـصــار
الله» بإفشال الهدنة في محافظات
الضالع وأبني وعدن.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،سـلــم ع ــدد من
املنظمات الحقوقية والقانونية في
اليمن ملفات عن جرائم وانتهاكات
العدوان الى ولد الشيخ خالل لقائها
به قبل مغادرته صنعاء أمس.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت «رابـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ـ ـ ــة»
و»ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف مـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ــع
امل ــدن ــي ال ـي ـم ـنــي» ،ق ــد سـلـمـتــا ولــد
الشيخ تقرير رصد توثيق شامل
ألب ــرز ان ـت ـهــاكــات ح ـقــوق اإلن ـســان
وجــرائــم ال ـعــدوان وجــرائــم الحرب
واإلبادة الجماعية التي ارتكبتها
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــق الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــن.
وأوص ــت املـنـظـمــات فــي رســالـتـهــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الدولي بفرض وقف العدوان وفك
الـحـصــار وإحــالــة ملف اليمن الى
املــدعــي الـعــام للمحكمة الجنائية
الدولية في الهاي للتحقيق فيها
ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ك ـ ــل املـ ـ ـت ـ ــورط ـ ــن فــي
ارت ـكــاب جــرائــم ًال ـحــرب وال ـعــدوان
والعنف ،مطالبة املبعوث الدولي
بالتزام الحياد.
إلى ذلك ،بدأ تنظيم «القاعدة» في
مــدي ـنــة امل ـك ــا (ح ـض ــرم ــوت) الـتــي
يـسـيـطــر ع ـل ـي ـهــا ،بــات ـخــاذ تــدابـيــر
تنذر بنية التنظيم فرض ما يشبه
ال ـح ـكـ ٍـم ال ــذات ــي ،ح ـيــث ف ــرض يــوم
أم ــس ح ـظ ــرًا ع ـلــى ت ـج ــارة ال ـق ــات،
وذلــك بواسطة مــا يــدعــى «اإلدارة
األمنية» التابعة للتنظيم.

مــن الرئيس الـفــار بـضــرورة سحب
السفير اليمني مــن ط ـهــران وقطع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مـعـهــا
«على وجه السرعة» .وأكــدت وزارة
الخارجية ضرورة أن تمتثل سفينة
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـع ـم ـل ـيــات
التفتيش قبل أن ترسو هناك ،فيما
ق ــال املـتـحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع
األم ـيــرك ـيــة سـتـيــف وارن إن إي ــران
امتنعت حـتــى اآلن عــن نـشــر سفن
حربية ملرافقة سفينة االغــاثــة رغم
إعالنها ذلك.
من جهةٍ أخرى ،وعلى خط الحركة
السياسية البطيئة الـتــي لــم تفلح
بعد فــي إيـ
ضــاح أفـ ّـق بــدايــة عمليةٍ
ّ
سياسية تـحــل مـحــل إراق ــة الــدمــاء
في اليمن ،أبلغ األمــن العام لألمم
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ب ـ ـ ــان ك ـ ــي م ـ ـ ـ ــون ،ن ــائ ــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـي ـم ـن ــي ،خ ــال ــد ب ـح ــاح،
دع ــوت ــه إلـ ــى ع ـقــد مــؤت ـمــر ألطـ ــراف
األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـي ـم ـن ـي ــة «ف ـ ــي دول ـ ــةٍ
ث ـ ّـال ـث ــة» غ ـي ــر ال ـس ـع ــودي ــة وال ـي ـم ــن.
وملــح املتحدث الرسمي باسم بان،
ستيفان دوغريك ،إلى أن العاصمة
ال ـســوي ـســريــة جـنـيــف ق ــد تحتضن
امل ــؤتـ ـم ــر ل ـك ــون ـه ــا شـ ـه ــدت ســاب ـقــا
جـ ــوالت م ــن امل ـف ــاوض ــات امل ـت ـعــددة
األطراف.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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ّ
انفراجات «إنسانية» ال تحد من المعاناة
أعلنت الرياض هدنتها
ولم تسمح لمحزوني اليمن
ـ وكذا للمنظمات الدولية ـ
باالعتناء بتداعيات العدوان.
رغم ذلك ،بدأت تباشير
انفراجات تظهر في عدد من
الملفات اإلنسانية
صنعاء ـ إبراهيم السراجي
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،لـ ـ ــم ت ـن ـع ـكــس
الهدنة إيجابيًا باتجاه انفراج األزمة
ال ـحــادة الـتــي يـعــانــي منها اليمنيون
للحصول على امل ــاء وال ـغــذاء وال ــدواء
وكذلك املشتقات النفطية .وهي األزمة
املستمرة منذ األي ــام األول ــى للعدوان
بفعل الحصار السعودي الذي قصف
امل ـ ـطـ ــارات امل ــدن ـي ــة وح ـ ــال دون إغــاثــة
ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أكــدتــه
تـقــاريــر ص ــادرة عــن مــؤسـســات تابعة
لألمم املتحدة وعن منظمات حقوقية
دولية.
ك ــذل ــك ،ت ـقــول م ــدي ــرة إدارة املـخـيـمــات
واإلغ ـ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي وزارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،أمــة ال ـبــاري امل ـهــدي« ،لم
ت ـح ــدث أي ع ـم ـل ـيــات إغ ــاث ــة لــاجـئــن
فــي صـنـعــاء الــذيــن ينتمون إل ــى أكثر
مــن  1200أسـ ــرة» ،مضيفة أن «هـنــاك
معاناة كبيرة يواجهونها في توفير
احتياجات الالجئني».
وتـ ــؤكـ ــد امل ـ ـهـ ــدي ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ع ــدم
إش ـع ــار الــاج ـئــن ب ــوج ــود صـعــوبــات
في توفير احتياجاتهم التي اقتصرت
مـنــذ بــدايــة ال ـع ــدوان حـتــى ثــالــث أيــام
الـ ـه ــدن ــة عـ ـل ــى مـ ــا تـ ـق ــدم ــه الـ ـش ــرك ــات
املحلية والـتـجــار مــن مـعــونــات تشمل
ال ـغ ــذاء وامل ـ ــاء ،فـيـمــا ح ـ ّـول ــت «الـلـجـنــة
ال ـث ــوري ــة» جـ ــزءًا م ــن ت ـبــرعــات الشعب
الـيـمـنــي لـلـمـجـهــود ال ـحــربــي ملصلحة
الالجئني.
وتترافق تلك الصعوبات مع واقع أنه
حتى مع بداية الهدنة مساء الثالثاء
املاضي ،كان أول ما فكر فيه اليمنيون
هو متى ستخرقها السعودية؟ يعود

ذل ــك إل ــى تـنــامــي الـشـعــور بـعــدم الثقة
حـيــال مــا تعلنه الــريــاض بخصوص
ً
ال ـي ـم ــن ،وهـ ــو م ــا حـ ــدث ف ـع ــا عـنــدمــا
انتهكت طائرات العدوان الهدنة بعد
سريانها بساعتني بتنفيذ غارات في
ّ
لحج وصعدة .واستطرادًا ،فــإن ذاكرة
الـيـمـنـيــن ـ ـ ـ ال ـقــري ـبــة وال ـب ـع ـي ــدة ـ ـ ـ مع
السعودية ال مجال فيها للثقة ،بحسب
مـ ــا يـ ـق ــول ع ـض ــو ال ـه ـي ـئ ــة اإلع ــام ـي ــة
لـ«أنصارالله» ،صالح العزي.
وفيما يشهد الـجــانــب الصحي أســوأ
وضـ ــع ل ــه ج ـ ــراء ال ـح ـص ــار ال ـس ـعــودي
وال ـع ــدد الـكـبـيــر لـلـجــرحــى واملـصــابــن
الذي يصلون إلى أكثر من أربعة آالف
ح ــال ــة ،ف ـقــد وص ـل ــت ،أمـ ــس ،طــائــرتــان
تابعتان لـ«الصليب األحمر الدولي»
ومنظمة «أطباء بال حدود» إلى مطار
العاصمة صنعاء ،على متنها بعض
الكوادر الطبية واألدوية واملستلزمات،
بحسب محمد السيفي امل ـســؤول في
عمليات وزارة الصحة التي استقبلت
ال ـط ــائ ــرات وت ـن ـســق م ــع ت ـلــك الـجـهــات
لتوزيع األدوية واملسلتزمات والكادر
الـطـبــي عـلــى املستشفيات الـتــي يقيم
فيها جرحى العدوان السعودي.
من جانب آخــر ،يتطلع اليمنيون إلى
انـفــراج أزمــة املشتقات النفطية ،وهو
األمــر الــذي يعتقدون أن حدوثه ال بد
أن يـسـهــل ف ــي انـ ـف ــراج بـقـيــة األزمـ ــات
ل ـكــون ال ـب ــاد م ـصــابــة بــالـشـلــل ال ـتــام.
ّ
وع ـ ـ ــاد م ـ ـ ــاك ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الس ـت ـخ ــدام
آلياتهم فــور شيوع خبر عــزم الشركة
اليمنية للنفط عـلــى تـحــريــك نــاقــات
املشتقات النفطية من مدينة الحديدة
الــى بقية امل ــدن ،وذلــك بعدما تركوها
في طوابير طويلة جـدًا أمــام محطات
التزود بالوقود ،قطعت معظم شوارع
العاصمة.
وت ــدي ــر شــركــة الـنـفــط الـيـمـنـيــة شبكة
كـبـيــرة مــن مـحـطــات ال ـت ــزود بــالــوقــود
فــي صنعاء وفــي املحافظات األخــرى،
وأكبرها تلك الواقعة في شارع الستني
في العاصمة ،ويديرها محمد االنسي،
ال ــذي يـقــول إن املــواطـنــن «ع ــادوا إلى
س ـي ــارات ـه ــم ل ـل ـمــراب ـطــة أمـ ـ ــام املـحـطــة
م ــع س ــري ــان ال ـه ــدن ــة ،ي ـحــدوهــم األم ــل
بانفراج أزمة املشتقات النفطية وعدم

تم تشكيل عدة
لجان لإلغاثة
الحكومية ولالجئين
وأخرى للخدمات

ت ـعــرض الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي بقصف
الـنــاقــات الـقــادمــة مــن الـحــديــدة بفعل
الهدنة ،حيث إن الشركة أحجمت عن
تحريكها بـعــد اسـتـهــدافـهــا ألكـثــر من
مرة واستشهاد عدد من السائقني».
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ــؤك ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول فــي
شركة النفط اليمنية ،حمدي األمــن،
أن «ناقالت املشتقات النفطية وصلت
ال ـ ــى ص ـن ـع ــاء واملـ ـح ــافـ ـظ ــات األخ ـ ــرى
ف ــي ث ــال ــث أيـ ــام ال ـه ــدن ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن الـ ـش ــرك ــة ّ
زودت ال ـ ـسـ ــوق املـحـلـيــة

للعاصمة وملحافظات أخــرى بكميات
ك ـب ـيــرة ًج ـ ـدًا م ــن امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة،
واض ـعــة فــي اعـتـبــارهــا ارت ـفــاع الطلب
على تلك املواد بفعل انقطاعها لفترة
طــوي ـلــة جـ ــراء ال ـ ّـعـ ــدوان .وي ـض ـيــف أن
الكميات التي وفرتها الشركة للسوق
املـحـلـيــة كــاف ـيــة ت ـمــامــا إلن ـه ــاء األزم ــة
القائمة ،وأنها نجحت في تحركاتها
ملنع تكرار األزمة من جديد.
ّ
وأشارت شركة النفط ،في بيان ،إلى أن
ّ
املحملة باملشتقات
«ع ــددًا مــن السفن
النفطية وصـلــت إلــى ميناء الحديدة
ويـ ـج ــري ت ـفــري ـغ ـهــا وتـ ــزويـ ــد ال ـس ــوق
املحلية في مختلف املحافظات تباعًا،
لـضـمــان اس ـت ـقــرار املـشـتـقــات النفطية
وإيصالها للمستهلكني».
وفــي خطوة لتنظيم عمليات اإلغاثة
وتوفير امل ــواد الغذائية بشكل سلس
ف ــي ظ ــل ال ـتــوق ـعــات ب ــاإلق ـب ــال الـكـبـيــر
عليها نظرًا إلــى طــول فترة الحصار،
ع ـ ـقـ ــدت «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة ال ـع ـل ـي ــا»
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة أدى إل ــى
تشكيل عدة لجان لإلغاثة الحكومية
ولالجئني وأخرى للخدمات.
ويـقــول عضو اللجنة ،محمد املقالح،
ّ
إن ال ـل ـج ــان ب ــاش ــرت أع ـمــال ـهــا بـهــدف
توزيع الخدمات ،كاملاء والغاز املنزلي
واملشتقات ّ النفطية ،بطريقة سليمة
وعادلة تجنبًا لحدوث أي فوضى.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وفـ ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ان ـ ـفـ ــراج
أزمـ ـ ــة امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،ل ــم تـصــل
املـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة مـ ـ ــادة
الـقـمــح الــى ال ـبــاد ،األم ــر ال ــذي يــؤكــده
م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـت ـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،م ـس ـت ــدرك ــا ب ــال ـق ــول إن ــه
«مــا لــم تحدث عرقلة سعودية تحول
دون وص ــول الـسـفــن املـحـ ّـمـلــة بالقمح
وامل ــواد الغذائية ،فــإن البالد ستشهد
انفراجًا في أزمة الغذاء خالل اليومني
املقبلني».
وتـخـتـلــف أول ــوي ــات ال ـش ـعــب الـيـمـنــي
ب ـح ـســب اح ـت ـي ــاج ــات ــه ،غ ـيــر أن هـنــاك
إجـ ـم ــاع ــا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة انـ ـ ـف ـ ــراج أزمـ ــة
املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة وت ـقــديــم الــرعــايــة
الصحية لضحايا العدوان السعودي
ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر األدوي ـ ـ ـ ــة وامل ـس ـت ـل ــزم ــات
الالزمة.

ّ
تقرير أولي :عشرة آالف ضحية!
لم تصدر بعد تقارير يمنية رسمية نهائية بشأن نتائج
ع ــدوان الـسـعــوديــة عـلــى الـيـمــن .وبــانـتـظــار ذل ــك ،نشرت
مؤسسة «فريدوم هاوس ـ اليمن» األميركية ،تقريرًا ّبي
ّأن عــدد الضحايا بلغ نحو عشرة آالف ،فيما ذكــر ّأن
إجمالي التجمعات السكانية املدنية «التي طالها القصف
الجوي والصاروخي والبحري والبري» بلغ  674تجمعًا
سكانيًا.
وأوضــح ّ
معدو التقرير أنــه «تــم استقبال املعلومات من
الفرق امليدانية ملؤسسة بيت الحرية في جميع املحافظات
اليمنية» ،بالتعاون مع عدد من املؤسسات املدنية ،إضافة
إلــى حقوقيني وناشطني مدنيني وإعــامـيــن متطوعني
في عموم املحافظات.
وبحسب التقرير ،بلغ إجمالي القتلى من املدنيني «3979
ً
ً
قتيال» ،بينهم  571طفال وطفلة دون الخامسة عشرة
و 249ام ـ ــرأة ،فـيـمــا بـلــغ إج ـمــالــي ال ـجــرحــى واملـصــابــن
املــدنـيــن  6887جــريـحــا 531 ،مـنـهــم فــي حــالــة حــرجــة،
بينهم  1106أطفال دون الخامسة عشرة ،وقرابة 775
امرأة.
وبحسب «اإلحصائيات األولـيــة» ،اضطر «مــا بني 160
إلــى  170ألــف أســرة إلــى الـنــزوح مــن املساكن واألحـيــاء
والـ ـق ــرى وامل ـ ــدن ال ـتــي طــال ـهــا ال ـق ـصــف ال ـص ــاروخ ــي أو
شـهــدت اشـتـبــاكــات مسلحة أو ت ـضــررت مـنــه أو تلقت
تهديدات باستهداف تلك األحياء».

وف ــي مــا يـخــص «الـتـجـمـعــات الـسـكــانـيــة» ،ذك ــر التقرير
أن ــه «ب ـل ــغ إج ـمــالــي الـتـجـمـعــات الـسـكــانـيــة املــدن ـيــة الـتــي
طالها القصف الجوي والـصــاروخــي والبحري والبري
 674تـجـمـعــا سـكــانـيــا ،مـنـهــا  538تـعــرضــت للقصف
الجوي والصاروخي والبحري من قبل قوات التحالف،
و 153تجمعًا سكانيًا تعرضت لقصف بري وشهدت
اش ـت ـبــاكــات ب ــن ال ـج ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة وق ـ ــوات الـجـيــش
واألمن».
وفــي هــذا الـصــددّ ،بينت األرق ــام املنشورة ّأن الحصيلة
املذكورة موزعة على الشكل اآلتي« :أمانة العاصمة 156
تجمعًا ،محافظة صنعاء  39تجمعًا ،محافظة الضالع
 19تجمعًا ( 12منها طالها القصف الجوي و 7شهدت
مواجهات بني قوات األمن والجيش والجماعات املسلحة)،
مـحــافـظــة تـعــز  65تـجـمـعــا ( 43مـنـهــا طــالـهــا الـقـصــف
الجوي و 22شهدت مواجهات بني قوات الجيش واألمن
والـجـمــاعــات املـسـلـحــة) ،محافظة الـحــديــدة  42تجمعًا،
مـحــافـظــة لـحــج  11تـجـمـعــات ( 5مـنـهــا طــالـهــا القصف
الجوي و 10شهدت مواجهات بيت قوات األمن والجيش
والجماعات املسلحة) ،محافظة حجة  23تجمعًا إضافة
إلى استهداف مخيم الجئني تابع لألمم املتحدة والسجن
املركزي في مديرية عبس ،محافظة املحويت  4تجمعات،
محافظة صعدة  149تجمعًا ،محافظة شبوة  18تجمعًا
( 8منها طالها القصف الجوي و 10شهدت مواجهات

بني قوات األمن والجيش والجماعات املسلحة) ،محافظة
ذم ــار  11تـجـمـعــا ،مـحــافـظــة إب  17تـجـمـعــا ،محافظة
مــأرب  21تجمعًا ( 9منها طالها القصف الجوي و12
شهدت مواجهات بني قوات األمن والجيش والجماعات
امل ـس ـل ـحــة) ،مـحــافـظــة ال ـج ــوف  10ت ـج ـم ـعــات ،محافظة
عـ ـم ــران  13ت ـج ـم ـعــا ،م ـحــاف ـظــة أبـ ــن  28تـجـمـعــا (16
منها طالها قصف جــوي و 18شهدت اشتباكات بني
الـجـمــاعــات املسلحة وق ــوات الجيش واألم ــن) ،محافظة
ال ـب ـي ـضــاء  17تـجـمـعــا ( 7م ـن ـهــا طــال ـهــا ق ـصــف جــوي
و 10شهدت اشتباكات بني الجماعات املسلحة وقوات
الجيش واألم ــن) ،محافظة عــدن  88تجمعًا ( 45منها
طالها قصف جوي و 51شهدت اشتباكات بني الجيش
واألمــن والجماعات املسلحة) ،محافظة حضرموت 16
تجمعًا ( 3تعرضت للقصف و 13شهدت اشتباكات بني
الجماعات املسلحة وقوات الجيش واألمن)».
وأوضح التقرير ّأن «املنازل/املساكن التي طالها القصف
ً
أو تضررت منه كليًا أو جزئيًا  7021منزال ،منها 169
ً
منزال/مسكنًا تم تدميرها على ساكنيها».
أما بالنسبة إلى املنشآت واملمتلكات املدنية ذات الطابع
الخدمي ،فقد بلغ عددها « 931منشأة ومرفقًا خدميًا»،
م ــن بـيـنـهــا « 62مـسـتـشـفــى ومـسـتــوصـفــات ووحـ ــدات
ومرافق صحية».
(األخبار)
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«فتنة الفجر» تسقط بين األعظمية والكاظمية
َ
جانبت بغداد المحظور وكادت تستذكر،
فجر أمس ،أعوام التوترات الطائفية.
«موتورون» و»شذاذ آفاق» يهاجمون
نقاطًا في األعظمية ،فيما كان زوار
يختتمون «ذكرى اإلمام الكاظم» في
الكاظمية المجاورة .أيضًا ،نجت الحكومة
من أزمة شديدة الخطورة في أحداث ال
بد أن يكون لها ما بعدها
بغداد ـ محمد شفيق
ف ـي ـم ــا ك ـ ــان آالف الـ ـ ـ ـ ــزوار ي ـس ـت ـعــدون
إلنهاء الساعات األخيرة من «الزيارة
امل ـ ـل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــة» ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي دأب
العراقيون على إحيائها في الكاظمية
شمال بغداد ،في ذكرى شهادة اإلمام
موسى بن جعفر الكاظم ،حدث ما لم
يكن فــي الـحـسـبــان .شــائـعــات بوجود
ان ـت ـحــاريــن وأح ــزم ــة نــاس ـفــة تـتـطــور
إلــى إطــاق نــار وتــدافــع بــن الــزائــريــن،
وتنتهي بأعمال شغب وحــرق ،طالت
األعظمية املجاورة
مبنى حكوميًا في
ّ
ً
يـتـبــع ل ــدي ــوان ال ــوق ــف ال ـســنــي ،فـضــا
عن خمسة منازل وعدد من السيارات

الحكومة تسارع
إلى االحتواء والصدر يهاجم
«شذاذ اآلفاق»
املدنية ،بحسب الرواية الرسمية.
وسارعت غالبية القوى العراقية إلى
احـ ـت ــواء «ال ـف ـت ـن ــة» ،فـيـمــا رأى رئـيــس
الحكومة ،حيدر العبادي ،في بيان إثر
ّ
زيــارتــه املــديـنـتــن ،أن «مـثـيــري الفتنة
بــن الـعــراقـيــن هــم نفر ضــال أغاظهم
ّ
توحد أبناء الشعب ضد االرهاب».
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال زعـ ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار
ال ـ ـصـ ــدري» ،ال ـس ـ ّـي ــد م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
«اليوم بدل أن نقف وقفة العز واإلباء

ل ـن ـج ــدد ال ـن ـه ــج امل ـح ـم ــدي األص ـ ـيـ ــل...
ص ــار بـعــض املـحـســوبــن عليهم زورًا
وبهتانًا يعمدون إلى تأجيج الطائفية
واالع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى األبـ ــريـ ــاء م ــن أهــالــي
ّ
مــدي ـنــة األع ـظ ـم ـي ــة» ،مـضـيـفــا أن «كــل
هذه األفعال املشينة الوقحة إنما هي
خــارجــة عــن أخ ــاق أه ــل ال ـب ـيــت ...وإن
كــان شــذاذ اآلف ــاق ممن هــم ال ينتمون
إلــى تشيع وال تسنن يعتدون علينا،
فذلك ال يعطينا الحق باالعتداء على
أهل االعتدال من التسنن ،وال يعطينا
الحق باالعتداء على أحد لم يواجهنا
في سوح القتال».
الصور األولية املتناقلة أظهرت دخانًا
ونيرانًا في مدينة األعظمية املجاورة
للكاظمية ،وال ـتــي تـضــم مــرقــد اإلم ــام
أبــو حنيفة ،وكانت مسرحًا لألحداث
األم ـن ـي ــة وع ـم ـل ـيــات ال ـق ـت ــل وال ـخ ـطــف
وال ـ ـك ـ ـمـ ــائـ ــن إب ـ ـ ـ ــان ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
الـطــائـفـيــة ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد بني
ع ــام ــي  2005و .2007وم ـ ــع س ــاع ــات
الصباح األولــى بــدأت تظهر تدريجيًا
آث ــار أح ــداث الشغب ،لتثير تـســاؤالت
مـحـفــوفــة بــالـقـلــق ح ـي ــال عـ ــودة شبح
الفتنة الطائفية الــى املدينتني اللتني
تتمتعان بوضع حساس للغاية.
واسـتـنــادًا إلــى الــروايــة الرسمية التي
أعلنها قــائــد عمليات ب ـغــداد ،الفريق
ال ــرك ــن ع ـب ــد األمـ ـي ــر الـ ـشـ ـم ــري ،يـمـكــن
استنتاج وج ــود «م ــؤام ــرة» ومخطط
ّ
مدبر له سلفًا من قبل جهات ال بد أن
تكون مستفيدة من إشتعال األوضاع
ومن إحراج الحكومة ورئيسها حيدر
العبادي.
وأش ــار الشمري ،فــي مؤتمر صحافي
عقده في «العتبة الكاظمية» بحضور
أمـيـنـهــا ال ـعــام ورئ ـيــس دي ــوان الــوقــف
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ع ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــوي ،إل ـ ـ ــى أن
شــائ ـعــات س ــرت بـعــد مـنـتـصــف الليل
في أربــع مناطق (ساحة عــدن ،ساحة
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــواد ،ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة امل ـب ـن ــى
الـحـكــومــي ال ــذي أحـ ــرق ،والعطيفية)
ت ـف ـيــد ب ــوج ــود ان ـت ـح ــاري ــن ي ــروم ــون
ت ـف ـج ـي ــر أن ـف ـس ـه ــم وسـ ـ ــط الـ ــزائـ ــريـ ــن،
أعـقـبـتـهــا ح ــال م ــن اإلربـ ـ ــاك وال ـتــدافــع
تمت السيطرة عليه« ،لكننا فوجئنا
بمحاولة البعض اقتحام مبنى هيئة

تقرير

انتكاسة ّ
أمنية شرق الفلوجة
أفادت مصادر أمنية عراقية ،أمس ،عن
مقتل  73جنديًا ومتطوعًا في «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» بــان ـف ـجــار ث ـمــانــي س ـي ــارات
مفخخة فــي منطقة مـعـمــل اإلسـمـنــت
جنوب منطقة الكرمة إلــى الـشــرق من
قضاء الفلوجة ،فيما أشارت إلى مقتل
 30آخــريــن بـضــربــة خــاطـئــة للطيران
الحربي العراقي.
وقالت املصادر لـ«األخبار» إن «تدهورًا
أمنيًا خطيرًا شهدته عــدة مناطق من
قضاء الكرمة شرق الفلوجة منذ ظهر
يوم أمس أسفر عن مقتل  73جنديًا في
الفرقة السادسة في الجيش ومتطوعني
في الحشد الشعبي بعد انفجار ثماني
سـيــارات مفخخة يقودها انتحاريون
في منطقة معمل اإلسمنت».
وأضافت املصادر إن « 30بني جندي
ومتطوع قتلوا بضربة خاطئة للطيران

ً
الـحــربــي ال ـع ــراق ــي» ،م ــؤك ــدة «أس ــر 28
آخرين إثر املعارك الجارية هناك».
وأكــد الخبير األمـنــي هشام الهاشمي
صحة تلك املـعـلــومــات ،مشيرًا إلــى أن
«داعـ ـ ــش» تـمـكــن م ــن االس ـت ـي ــاء على
مناطق قرى زوبع والهيتاوين والزيدان
وال ـس ـع ــدان وه ــم حــال ـيــا بــات ـجــاه ذراع
دجلة.
الـ ـه ــاشـ ـم ــي أوضـ ـ ـ ــح فـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخبار» أن عمليات قنص تجرى في
مناطق إبراهيم بن علي وخان ضاري
والبوركيبة والشيحة.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،نـفــى قــائــد «الـحـشــد
الشعبي» في الكرمة ،جمعة الجميلي
ل ــ«األخ ـب ــار» ان ـف ـجــار ثـمــانــي س ـيــارات
مفخخة فــي الـكــرمــة وسـيـطــرة تنظيم
«داعش» على ثكن للجيش.
(األخبار)

عراقيون يشاركون في إحياء الذكرى في الكاظمية أمس (أ ف ب)

ّ
إدارة واستثمار أمــوال الوقف السني
واع ـ ـتـ ــاء ال ـب ـع ــض ألس ـط ــح امل ـ ـنـ ــازل»،
مــا أدى الحـقــا إل ــى نـشــوب حــريــق في
املبنى.
الـشـمــري لــم يتهم أي جـهــة بــالــوقــوف
وراء الـحــادثــة ،حتى تنظيم «داع ــش»
التي تـســارع السلطات فــي مثل هكذا
أحــداث الى اتهامه ،بل أكد اعتقال 15
متورطًا ومشتبهًا فيه.
ّ
أم ـ ـ ــا روايـ ـ ـ ـ ــة «الـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـسـ ــنـ ــي» ف ـلــم
تختلف كـثـيـرًا عــن ال ــرواي ــة الرسمية،
لـ ـك ــن «ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» ات ـ ـه ـ ــم ،عـ ـل ــى ل ـس ــان
رئ ـي ـســه م ـح ـمــود ال ـص ـم ـيــدعــي ،ال ــذي
خـ ــرج ب ـمــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــن أرب ـي ــل،
«ع ـصــابــات إج ــرام ـي ــة» بــالــدخــول إلــى
األعظمية حاملة أدوات متفجرة لحرق

املبنى ،فيما «طـمــأن» الجميع إلــى أن
الوثائق واألوراق الرسمية تم حفظها
ولم تصل اليها النيران ،موضحًا في
الوقت ذاته أن األضــرار اقتصرت على
الجدران واآلليات.
في موازة ذلك ،رأى رئيس لجنة األمن
والدفاع في البرملان العراقي والقيادي
ال ـب ــارز فــي «ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري» ،حاكم
الزاملي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
األح ــداث «مخطط ومـعـ ّـد لها مسبقًا،
لكن جهود العقالء واألجـهــزة األمنية
أفشلت ذلك».
في هذه األثناء ،قال مصدر أمني رفيع
لـ»األخبار» إن جهتني تقفان وراء هذه
الـ ـح ــادث ــة ،األولـ ـ ــى ه ــي م ـج ـمــوعــة من
«الـشـبــاب املـتـشــدد» قــدمــوا مــن مدينة

الخالص في محافظة ديالى ،واألخرى
ه ــي «مـجـمــوعــة ال ـش ــاب امل ــوت ــور ثــائــر
ال ــدراج ــي» ،وه ــو ال ــذي سـبــق أن أث ــار
ً
جـ ـ ـ ــدال واس ـ ـعـ ــا عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ــام ب ــإط ــاق
َّ
هـ ـت ــاف ــات ط ــائ ـف ـي ــة وس ـ ــب ال ـص ـحــابــة
بالقرب من مرقد أبو حنيفة قبل نحو
ّ
وتحول إلى ظاهرة.
عامني،
ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ـت ــي وضـعـتـهــا
األح ـ ــداث ف ــي م ــوق ــف م ـح ــرج لـلـغــايــة،
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ت ــوال ــي األزم ـ ـ ــات،
سارعت إلى تطويق األزمة وإنهائها،
إذ قام رئيسها حيدر العبادي بزيارة
مفاجئة ملدينة األعظمية ومرقد االمام
أبــو حنيفة ،والتقى بعدد مــن شيوخ
وأع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـم ــع ال ـف ـق ـه ــي ال ـع ــراق ـ ّـي
(الـ ـ ــذي يـعـتـبــر مــرج ـع ـيــة أهـ ــل ال ـســنــة

تقرير

ليس بالبندقية وحدها يحيا تنظيم «القــ
ٌ
نظرية جديدة تدور في
األروقة «القاعدية».
ليست تكتيكًا لمرحلة ،بل
استراتيجية عمل .مشكلة
«التيارات الجهادية» ظهرت
إلى العلن بحسب أحد أبرز
المنظرين «القاعديين».
والعالج ليس بالبندقية
وحدها .فإلى جانب
العسكري ،ال بد من التغلغل
في الدولة سياسيًا وإعداد
أرضية الحكم
نور أيوب
ّ
ّ
«القاعدي» البارز ،عبدالله
عاد املنظر
بن محمد ليستكمل سلسلة مقاالته
ّ
األخ ـي ــرة ،الـتــي شــكـلــت ق ــراءة جــديــدة
ألسلوب عمل «تنظيم قاعدة الجهاد»
وتــوس ـيــع حـلـقــة م ـش ــروع «ال ـج ـهــادي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامل ـ ـ ــي» .اب ـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ال ـ ـكـ ــاتـ ــب

ال ـس ـعــودي ال ــذي يـنـشــر بـشـكــل دوري
مقاالت تنظيرية لـ«التيار الجهادي»،
ً
كتب مـقــاال جــديـدًا بـعـنــوان «التمكني
في العصر الحديث».
في مقاالته الجديدةّ ،
قدم «ابن محمد»
م ــا ي ـش ـبــه ال ـ ـقـ ــراءة ال ـن ـقــديــة لـتـجــربــة
«القاعدة» في السنوات املاضية .وفي
ّ
آخر هذه املقاالت ،يرسم املنظر طريقة
«التمكني الجديدة» .يرى أن التمكني ال
يكون حصرًا عبر السيطرة العسكرية،
بل إن الحل األنجع برأيه «هــو ببناء
ال ـن ـفــوذ واإلصـ ـ ــاح م ــن ال ــداخ ــل» ،أي
ضمن الدولة التي ينتشر على أرضها
ٌّ
أي من التنظيمات «القاعدية» .ولكي
ً
يعطي لنظرياته غطاء دينيًا ،يتذرع
اب ــن مـحـمــد ب ــأن «أنـ ـم ــاط ال ـت ـم ـكــن ال
تتكرر مع اختالف الظروف السياسية
أو الشرعية فقط ،بل ومع تطور آليات
التمكني كلما تطورت الحياة وثقافة
البشر» .يقارن كعادته حدثًا تاريخيًا،
ليسقطه الحـقــا على الـظــرف الحالي.
وف ــي م ـقــالــه األخـ ـي ــر ،يـعـتـمــد الـكــاتــب
تجربة صالح الدين األيوبي وكيفية
تغلغله في الدولة الفاطمية ،ليسيطر
الحقًا على مصر.
ً
جاء مقال ابن محمد استكماال ملقالني

س ــاب ـق ــن ل ـ ــه .األول بـ ـعـ ـن ــوان «حـ ــرب
الـعـصــابــات السياسية» والـثــانــي عن
«ص ـن ــاع ــة ال ـ ـقـ ــرار الـ ـجـ ـه ــادي» طــالــب
فـيــه بـعــدم ت ــرك صـنــاعــة ال ـق ــرارات في
التيارات «القاعدية» بني أيــدي رجال
الدين أو «الشرعيني».
وكـ ـ ـ ـ ــام ابـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،بـ ـحـ ـس ــب أحـ ــد
الـ ـش ــرعـ ـي ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فـ ــي «ت ـن ـظ ـيــم
قاعدة الجهاد في بــاد الشام ـ جبهة
النصرة» ،يحظى باهتمام واســع من
قـبــل ال ـق ـي ُــادات «ال ـقــاعــديــة» املختلفة.
وأبرز ما نشر له سابقًا ،السلسلة التي
تحمل عنوان «املذكرة االستراتيجية»
عام  ،2011والتي باتت ّ
تعد «دستور»
عمل جـمــاعــات «ال ـقــاعــدة» فــي املشرق
ال ـع ــرب ــي .وف ــي ه ــذه « امل ــذك ــرة» طــرح
ابـ ــن م ـح ـمــد «اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـحــرك
فــي نظرية ال ــذراع ــن» ،الح ـتــواء أرض
الـ ـح ــرم ــن (ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة) ،مـ ــن خ ــال
السيطرة على سوريا واليمن.

مشكلة عند «القاعديين»

ً
يطرح ابن محمد مشكلة يعاني منها
«الـقــاعــديــون» ،وهــي الفهم «البسيط»
ملصطلح «التمكني» ،معتبرًا أن «التيار
الجهادي» يختصر هذا املصطلح في
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أوباما يحتوي غضب الخليج
في الـعــراق) ،متهمًا جهات لم ّ
يسمها
بمحاولة خلق «فتنة» بني العراقيني
بعد توحدهم ضد «داعــش» ،على ّ
حد
قوله.
وتـبــايـنــت م ــواق ــف ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
إزاء ال ـح ــادث ــة ،إذ عـمــل بـعـضـهــا على
االستغالل إحــرازًا للمكاسب عبر شد
العصبيات .واتفقت تلك الـقــوى على
«قــاســم مـشـتــرك» فــي مــا بـيـنـهــا ،وهــو
اتهام «ميليشيات شيعية» بالوقوف
وراء األحــداث ومحاولة اقتحام مرقد
أبــو حنيفة .وفــي هــذا الـسـيــاق ،طالب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،أس ــام ــة
النجيفي ،بـ»تشكيل ف ــوج مــن أهــالــي
األعـ ـظـ ـمـ ـي ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة مـ ـق ــدس ــاتـ ـه ــم»،
م ـشــددًا عـلــى ض ــرورة «التفكير جديًا
فــي إب ـعــاد خــط سـيــر الــزائــريــن الـكــرام
عن مدينة األعظمية» .إلى ذلك ،كشف
مصدر محلي من داخل مدينة املوصل
لـ»األخبار» عن قيام «داعــش» بإجبار
األهالي على مشاهدة الفيديوات التي
تـظـهــر أع ـم ــال ال ـح ــرق وال ـش ـغــب الـتــي
طالت املنازل ،وقام التنظيم بعرضها
عبر «النقاط اإلعالمية» املنتشرة في
املــديـنــة ،وأرف ــق ا ّلـفـيــديــوات بـمــؤثــرات
مــونـتــاجـيــة ت ـحــذر األه ــال ــي م ــن الثقة
بالحكومة والتعامل معها.
ّ
وفي وقت أجمع فيه محللون على أن
املستهدف مــن األح ــداث هــو الحكومة
نفسها ،رأى الخبير األمـنــي املختص
ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ـس ـل ـح ــة،
هـ ـش ــام الـ ـه ــاشـ ـم ــي ،أن األزم ـ ـ ـ ــة ال ـت ــي
أراد لها البعض أن تتسع قــد انتهت
بـشـكــل ن ـهــائــي ،مـسـتـبـعـدًا ف ــي حــديــث
إلــى «األخـبــار» أن تكون لها تداعيات
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة« ،ألن ـ ـهـ ــا أرادت إحـ ـ ــراج
العبادي ،لكنها فشلت».
في غضون ذلك ،أنهى أكثر من «عشرة
م ــاي ــن زائ ـ ـ ــر» م ــراس ــم زي ـ ـ ــارة اإلمـ ــام
ال ـكــاظــم ،وس ــط اسـتـنـفــار أمـنــي كبير،
في خطة شــارك في تأمينها نحو 75
ألـ ــف ع ـن ـصــر م ــن ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة.
وق ــال مـصــدر فــي «العتبة الكاظمية»
ّ
ل ــ»األخ ـبــار» إن «املــديـنــة استقبلت ما
يزيد على عشرة ماليني زائ ــر ،بينهم
امل ـئ ــات م ــن ال ـ ــزوار ال ـع ــرب واألج ــان ــب،
طيلة األيام الثالثة املاضية».

بدا أمس كأن باراك أوباما
قد نجح في احتواء غضب
دول الخليج من االتفاق
النووي المزمع توقيعه
مع إيران ،وذلك عبر رزمة من
التعهدات الدفاعية وسلسلة
من التفاهمات حول ملفات
المنطقة ،بدءًا من اليمن
ً
وصوال إلى ليبيا ،مرورًا بكل
من سوريا والعراق ولبنان
وفلسطين ومصر
تفاهم شامل تمخض عن اجتماع كامب
ديفيد ،أمــس ،قايض فيه الرئيس بــاراك
أوباما عدم معارضة االتفاق النووي مع
إيران برزمة من التعهدات ،شملت ملفات
املنطقة كلها .مقايضة ثنائية األضلع،
أقـ ـ ّـرت فـيـهــا دول الـخـلـيــج ب ــأن التسوية
النووية املرتقبة تعتبر عامل استقرار في
املنطقة ،في مقابل نوعني من االلتزامات
األميركية :األول ،أمني عسكري ،تعهدت
فـيــه واشـنـطــن بـضـمــان تـطــويــر ال ـقــدرات
العسكرية الخليجية والتعهد بالدفاع
عــن دول مجلس الـتـعــاون فــي مقابل أي
اعـ ـت ــداء ،بـحـســب م ــا ي ـق ـ ّـره م ـي ـثــاق األم ــم
املتحدة .أما الثاني ،فالتزام مشترك بحل
جـمـيــع أزم ـ ــات املـنـطـقــة سـيــاسـيــا بشكل
«ي ـم ـنــع ع ـلــى إي ـ ــران اس ـت ـغــال االن ـق ـســام
لزعزعة االستقرار في املنطقة».
ن ـظــريــة أوب ــام ــا ب ـس ـي ـطــة ،مـلـخـصـهــا أن
الحكومة اإليرانية ملتزمة حيال شعبها
بتحسني وضعه االقتصادي ،وهو ما ال
يمكن أن يحصل من دون رفع العقوبات
ال ـ ــذي ل ــن ي ـتــم ق ـبــل ال ـت ــأك ــد م ــن وفــائ ـهــا
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ك ــام ـل ــة ب ـم ــوج ــب االت ـف ــاق
الـ ـن ــووي امل ــزم ــع عـ ـق ــده .ك ــذل ــك فـ ــإن رفــع
العقوبات ال يعني تعزيز ق ــدرات إيــران
على «زعزعة االستقرار» بحسب الحجة
الخليجية ،لكون هــذه املهمة ال تتطلب،
بحسب الرئيس األميركي ،أدوات معقدة
وال قدرات استثنائية .وبالتالي ،فإن منع
إيـ ــران مــن الـقـيــام بــأمــور مــن ه ــذا الـنــوع
ي ـكــون ع ـبــر «ب ـن ــاء ب ـنــى سـيــاسـيــة تـقــوم

بوظائفها بما يمنع إيــران من استغالل
االنقسام» لتوسيع نفوذها في املنطقة.
توجه عنوانه أن حل أزمات املنطقة يكون
بــال ـس ـيــاســة ال بــال ـع ـس ـكــر ،وي ـك ــون على
الشكل اآلتي:
في سوريا ،قال أوباما «التزمنا االستمرار
ف ــي تـقــويــة املـ ـع ــارض ــة ...وال ــوص ــول إلــى
حكومة انتقالية من دون (الرئيس) بشار
األسـ ــد» .وأض ــاف أن «ال ــوالي ــات املتحدة
تعمل مع املجتمع الدولي على التحقيق
في تقارير عن استخدام غاز الكلور ،في
قـنــابــل لـهــا تــأثـيــر أسـلـحــة كيميائية في
س ــوري ــا» ،مــؤك ـدًا أن ــه إذا مــا «ك ــان لدينا
التأكيد الالزم فإننا سنعمل مع املجتمع
الــدولــي وسنتواصل مــع حلفاء سوريا،
بما فيها روسيا ،من أجل وضع ّ
حد لذلك
ّ
ووق ـفــه» .وفــي مــا يتعلق باليمن ،رحــب
بالهدنة اإلنسانية «التي كانت ضرورة».
وقـ ـ ــال «ن ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة فــي
اليمن» ،مضيفًا أن «أميركا ودول الخليج
ي ـع ـل ـنــون ضـ ـ ــرورة ال ـت ـح ـ ّـول ســري ـعــا من
العمليات العسكرية إلى عملية سياسية
عـبــر مــؤتـمــر ال ــري ــاض» ،بـحـســب الـبـيــان
الختامي املنبثق عن القمة ،معربني عن
أملهم «في أن تتطور إلى وقف إطالق نار
أطول وأكثر استدامة» .وفي هذا السياق،
أشار البيان الختامي إلى أنه «كما حدث
مــع العملية العسكرية فــي اليمن سوف
تتشاور دول الخليج مع واشنطن عندما
تخطط لعمل عسكري خ ــارج حــدودهــا،
خصوصًا عندما يتطلب األمــر مساعدة
ّ
وتطرق أوباما وكذلك البيان
أميركية».
الختامي إلى عملية السالم ،وقال أوباما
إنه ما زال مقتنعًا بأن حل الدولتني الذي
يقضي بإقامة دول ــة فلسطينية تعيش
جـنـبــا إل ــى جـنــب م ــع إس ــرائ ـي ــل «حـيــوي
تـ ـم ــام ــا» ،لـتـحـقـيــق الـ ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ــط .وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه ي ـع ـت ـقــد أن حــل
الدولتني هو أيضًا األفضل ألمن إسرائيل
على املدى الطويل.
واعترف الرئيس األميركي بأن احتماالت
التوصل إلــى اتـفــاق ســام «تـبــدو بعيدة
اآلن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن عـ ــددًا م ــن أعـضــاء
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال
ّ
يشاركون الرأي بأن حل الدولتني حيوي.
ّ
أمـ ــا ف ــي الـ ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي ف ـقــد «ع ــب ــروا
ع ــن قـلـقـهــم إزاء ت ــأخ ــر ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
لـلـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة» ،مـشـيــريــن إلــى

ــاعدة»؟

«السيطرة املسلحة ،بعد أي انتصار
ع ـس ـك ــري فـ ــي أي بـ ـل ــد ،م ــوج ـب ــا عـلــى
ّ
نـفـســه إق ــام ــة الـ ـش ــرع» .ي ـبـ ّـن «امل ـنــظــر
الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي» كـ ـي ــف ف ـه ـم ــت الـ ـتـ ـي ــارات
«ال ـقــاعــديــة» مصطلح «الـتـمـكــن على
املستوى العسكري وليس السياسي».
وبـ ـحـ ـس ــب اب ـ ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد ،ف ـ ـ ــإن ال ـف ـه ــم
الـخــاطــئ للمصطلح وتطبيقه ،جعل

هـ ــذه الـ ـتـ ـي ــارات ع ــاج ــزة أم ـ ــام نــاسـهــا
ً
وجمهورها ،ورسمت «صــورة سلبية
للشريعة اإلسالمية في أذهان الناس».
ل ـك ــن ن ـظــري ـتــه ال ت ـع ـنــي ال ـت ـخ ـلــي عــن
ال ـســاح .وفــي سبيل توضيح فكرته،
يـضــرب مثل «اإلخـ ــوان املسلمني» في
كــل مــن مصر والـيـمــن .ففي الــدولـتــن،
ّ
مكن التنظيم لنفسه سياسيًا ،من دون
«تمكني» عسكري ،ففشلت التجربتان.
م ـش ـك ـل ــة أخـ ـ ـ ــرى ي ـ ــراه ـ ــا الـ ـك ــات ــب فـ ّـي
«التيار الجهادي» ،وهــي «إلغاء ُسنة
الـتــدرج» .فالتيارات السابحة في فلك
«ال ـق ــاع ــدة»« ،تـقـفــز ل ــدرج ــة عــالـيــة من
التمكني من دون وجــود أرضية لها»،
بسبب استخفاف «املدرسة الجهادية»
بمصطلح آخ ــر هــو « ال ـت ــدرج» ،الــذي
ُ ّ
ّ
«س ـ ــن ـ ــة ك ــون ـي ــة ث ــابـ ـت ــة» .امل ـن ــظ ــر
هـ ــو
يرى أن «املجاهدين» على
«القاعدي»
ّ
الرغم من تبنيهم مبدأ االنقالب على
ال ـ ّـواق ــع ،ال يـنـجـحــون «لـتـفــريـطـهــم في
سنة التدرج».

الحل يتناغم مع الواقع
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــب «امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة» ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج ح ـك ــم
ّ
«الـطــالـبــان» ،ال ــذي «تـمــكــن» مــن أرض

أفغانستان ،لتحقيقه شــروط الدولة
الثالثة« :السلطة الشرعية ،الحكومة
القادرة على تقديم الخدمات للشعب،
واالعـ ـت ــراف ال ــدول ــي ك ــي تـتـعــامــل مع
مـحـيـطـهــا» .االع ـت ــراف ال ــدول ــي األب ــرز
جاء من السعودية حسب ابن محمد.
الكاتب يرى أن على «املجاهدين» في
«ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث ال ـت ـح ــرك بـطــريـقــة
مشابهة ملــا ق ــام بــه ص ــاح الــديــن في
مصر مــن بناء النفوذ واإلص ــاح من
ً
ترتيبات
الــداخــل أوال ،والــدخــول فــي
ٍ
سياسية مع بقية القوى تحت سقف
شرعي مقبول ثانيًا ،واالعتراف بقوة
«التيار الجهادي» كقو ٍة ثالثًا».
خالصة فكرة ابن محمد ،العمل وفق
رؤيـ ـ ــة س ـي ــاس ـي ــة ال ع ـس ـك ــري ــة ،تـحــت
سـقــف شــرعــي ،ول ـكــن مــن دون تدخل
«امل ـ ـ ـشـ ـ ــايـ ـ ــخ» ،ل ـت ـح ـق ـي ــق «الـ ـتـ ـمـ ـك ــن»
املـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــزل بـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــن أسـ ــاس ـ ـيـ ــن:
الـتـغـلـغــل وال ـن ـف ــوذ ف ــي ال ــدول ــة ،ليتم
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا الحـ ـق ــا ،وتـحـقـيــق
االع ـ ـتـ ــراف ال ــدول ــي ب ــال ــوج ــود .ق ــد ال
تتخطى هــذه الفكرة اإلط ــار النظري،
إال أن ـه ــا ق ــد ت ـت ـحــول إلـ ــى س ـل ــوك في
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي تـ ـنـ ـش ــط ف ـي ـهــا
الجماعات «القاعدية».

دع ـ ــم ح ـك ــوم ــة بـ ـي ــروت ف ــي مــواج ـه ـت ـهــا
م ــع امل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة امل ـس ـل ـحــة.
كــذلــك ف ـع ـلــوا ف ــي ال ـش ــأن امل ـص ــري حيث
أك ــدوا ض ــرورة تنفيذ جميع التعهدات
االقتصادية التي أقـ ّـرت في مؤتمر شرم
ال ـش ـيــخ .كــذلــك ج ــرى الـتــأكـيــد عـلــى دعــم
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة وضــربــات التحالف
الــدولــي ضــد «داعـ ــش» ،إضــافــة إلــى دعم
ح ـكــومــة ه ــذا ال ـب ـلــد وإج ـ ــراء إص ــاح ــات
تضمن حـقــوق الـعــراقـيــن كــافــة .أم ــا في
ليبيا ،فـقــد ش ــدد الـبـيــان عـلــى «ض ــرورة
تشكيل حـكــومــة وط ـن ـيــة» .أوب ــام ــا شــدد

أوباما :االستمرار في
تقوية المعارضة
والوصول إلى حكومة
انتقالية من دون األسد

على أن التزام الواليات املتحدة أمن دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي «راسـ ـ ــخ»،
معلنًا عزم الواليات املتحدة على تعزيز
تعاونها العسكري مع الــدول الخليجية
الـســت ،ملواجهة تنامي النفوذ اإليــرانــي

فــي املنطقة .غير أن أوبــامــا حــرص على
ال ـقــول للصحافيني فــي خ ـتــام الـقـمــة إن
«الـهــدف من التعاون األمني ليس إدامــة
أي مواجهة طويلة األمد مع إيران أو حتى
تهميش إي ــران» .وقــال إن «الـتــوتــرات في
املنطقة سيتلوها حــوار شامل وواســع،
بما في ذلــك شمول إيــران وجيرانها من
دول الخليج».
أوبــامــا شــدد على أن «للواليات املتحدة
م ـصــالــح أم ـن ـيــة جــوهــريــة ف ــي اس ـت ـقــرار
مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» ،مـضـيـفــا أن
«ال ـت ـعــاون بــن واشـن ـطــن ودول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـحـ ـج ــر األس ـ ـ ـ ـ ــاس» فـ ــي ه ــذا
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،وم ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــا أن أمـ ـي ــرك ــا
وحـلـفــاء هــا فــي الخليج سيعملون معًا
«لـلـتـصــدي ألنـشـطــة إيـ ــران ال ـتــي تــزعــزع
استقرار املنطقة».
وأكد أوباما ردًا على الهواجس الخليجية
من «التقارب مع إيران على حسابهم» أن
«الواليات املتحدة تبقي على التزاماتها
وتحترمها» ،مؤكدًا أنــه تـ ّـم االتـفــاق على
أن «نــوســع شــراكــاتـنــا فــي م ـجــاالت عــدة
وأساسية».
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أوضـ ـ ـ ــح ال ــرئ ـي ــس
األم ـيــركــي أن ــه تــم االت ـف ــاق عـلــى توسيع
«تـ ـب ــادل امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ــاص ــة ملـكــافـحــة
اإلرهــاب ومكافحة التطرف العنيف ،بما
فيه عبر اإلنترنت» ،مضيفًا أن الواليات
املتحدة ستساعد حلفاءها الخليجيني
«في تعزيز قدراتهم الخاصة للدفاع عن
أنفسهم وتطوير قدراتهم الدفاعية ضد
الصواريخ البالتسية» .وبحسب البيان
الـخـتــامــي ،فقد أك ــد املجتمعون فــي قمة
كامب ديفيد على «الـتـعــاون ...في سبيل
م ــواج ـه ــة أي ت ـه ــدي ــد خ ــارج ــي لـســامــة
أراضي أي من الدول األعضاء في مجلس
التعاون الخليجي» .وبعد انتهاء القمة،
اتخذ املجتمعون صورتهم التذكارية في
حديقة منتجع كامب ديفيد ،حيث تحدث
أوباما بشكل مقتضب مع أمير قطر تميم
بــن حمد ال ــذي أش ــار ب ــدوره إلــى أن «كل
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ّ
ترحب
بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران» ،مضيفًا:
«اتفقنا على عقد قمة أميركية خليجية
العام املقبل ملتابعة ما ناقشناه في كامب
ديـفـيــد» ،مــن دون أن يــوضــح مـكــان عقد
هذه القمة وال موعدها بالتحديد.
(األخبار)
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إعالنات
ذكرى اسبوع

◄ وفيات ►
نفس مطمئنة
ب ـم ــزي ــد م ــن األس ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
اليكم فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي االستاذ علي يونس
تقبل الـتـعــازي فــي منزله الكائن في
بلدته قليا خالل ايام االسبوع
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت في
مجمع اإلمام الكاظم (ع) ـ ـ حي ماضي
ـ ـ نـهــار الجمعة فــي  2015/5/15من
ً
مساء
الخامسة وحتى السابعة
هذا وتقيم العائلة عن روحه الطاهرة
ذكرى اسبوع نهار االحد الواقع فيه
 2015/5/17الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدته قليا
اآلس ـف ــون :آل يــونــس وع ـمــوم أهــالــي
بلدة قليا

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
22 41 37 33 25 14 5
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1300وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة 5 :ـ 41 - 37 - 33 - 25 - 14
الرقم اإلضافي22 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 120.123.055ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة120.123.055 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 60.023.790ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة3.001.190 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 60.023.790ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.292 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46.458 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 148.984.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18.748 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2.789.326.090 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1300
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70168 :
¶ الجائزة االولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0168 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.168 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.68 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

بـمـنــاسـبــة ذك ـ ــرى اسـ ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة سامية عبد الرسول ايوب
حرم املرحوم الحاج زين احمد موسى
حجازي
ول ـ ـ ــداه ـ ـ ــا :خ ـب ـي ــر املـ ـح ــاسـ ـب ــة املـ ـج ــاز
ف ــوزي ح ـجــازي (رئ ـيــس دائـ ــرة نهاية
الخدمة بالضمان االجتماعي سابقًا)
واألستاذ عادل حجازي
اشـ ـق ــاؤه ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج سـعـيــد،
املرحوم الحاج محمد ،املرحوم الحاج
عبد الحسني
اص ـه ــرت ـه ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
يونس ،املــرحــوم علي مهدي ،املرحوم
محمد عساف،
الحاج وجيه ايوب (موظف بالضمان
االجتماعي سابقًا) وحسني ايوب
تقام هذه الذكرى يوم األحد املوافق 28
رجب  1436هجري الواقع في  17ايار
 2015ميالدي
الساعة العاشرة صباحًا في حسينية
بلدتها خرطوم – قضاء صيدا.
كما تقبل التعازي يوم الثالثاء املوافق
 1شعبان  1436هجري الواقع في 19
ايار  2015ميالدي
ف ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي – الرملة البيضاء من الساعة
الثالثة لغاية السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء
اآلسـ ـف ــون :آل ح ـج ــازي  ،آل اي ـ ــوب ،آل
يــونــس ،آل مـهــدي ،آل عـســاف ،وعموم
اهالي بلدة خرطوم.

في المكتبات

استراحة
1997 sudoku

كلمات متقاطعة 1 9 9 7

أفقيا
 -1بهار هندي – دولة تقع في جبال الهماليا بني الهند والصني وال تطل على بحار خارجية
ّ
يحث الخطى – ّ
–  -2من أعظم شعراء مصر ّ
سد القارورة –
لقب بأمير الشعراء –  -3حاجز مائي –
 -4نهر في إيطاليا ّ
ّ
ويصب في البحر التيراني – سكان الصحاري
يمر في وسط العاصمة روما
–  -5أقرع الجرس – إسم شرط يجزم فعلني ويكون ظرفًا للزمان –  -6توارى واختفى – حيوان
أليف –  -7يكتب بعض األفكار في الدفتر – أوالد بقر الوحش –  -8مدينة عراقية بسفح كردستان
من أهم حقول النفط في البالد – أغلظ أوتار العود –  -9للتفسير – وجع ومعاناة – من األشجار
–  -10مقياس بحري – العنق والرقبة

عموديًا
 -1دول ــة أمـيــركـيــة عاصمتها ســان خــوســه –  -2مسكن الــرهـبــان – حـلــم باألجنبية –  -3جــرذ
باألجنبية – عاصمة تايلند – ُ -4يشغل البال بشكل مرتبك – نسق وأسلوب –  -5جنون – حرف
ّ
جر – تعب وأعيا – ّ -6
نمرنه – إسم موصول –  -7ينبعث النور ويتفرق – باهظ الثمن –  -8سهل
ونهر إيطالي – إحدى مقاطعات أندونيسيا فيها تكوين صخري يعد من أحد معاملها الهامة
كانت ُتعرف بجزيرة النهود – ّ
طي الحائط –  -9أتوجه الى مكان اإلحتفال – همجي وحشي
ُ
ّ
متحضر–  -10من األشـجــار املثمرة – قضيب من الحديد أو الخشب تسند اليه
وبــدائــي غير
األسالك الكهربائية الهوائية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ناطحات سحاب –  -2البردوني –  -3طل – انكوراج –  -4ويحك – سر – ما –  -5رطل – او –
كسل –  -6ايرلندا –  -7صنم – ُمبكر –  -8كي – ليت – ون –  -9بارتولدي –  -10كالكوتا – ان

عموديًا

ّ
 -1ناطور – صكوك –  -2الليطاني –  -3طب – حليم – بل –  -4حراك – الك –  -5أدن – البيرو – -6
توكسون – ت ت ت – ّ -7
سنور – دم – وا – ّ -8
حير – كابول –  -9أمس – كندا –  -10برج املر – ين

حل الشبكة 1996

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1997
8
7

9

10

11

ممثلة ومخرجة أميركية من اصل أوكراني تلقت تهنئة من النقاد
عام  2009عن دورها في فيلم « فوق في الجو « والتي رشحت بسببه
لجائزة األوسكار  = 2+7+4+3+9+1سيارة رياضية ■ = 10+6+7+5
خلو املكان ■  = 11+8اسم موصول

حل الشبكة الماضية :شكري المبخوت
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ املحامي رشيد ابي زيد ضو بوجه
بطرس ونعمة الله ورزق الله وجرجس
اب ـ ـ ــو ك ـ ـ ــرم ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2014/904ق ــرار املحكمة االبـتــدائـيــة في
املــن رقــم  2014/209تــاريــخ 2014/5/16
الـقــاضــي بــازالــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار 620
ح ـ ــارة ص ـخ ــر عـ ــن ط ــري ــق ب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد
العلني .مساحته  399م.م .وهو بموجب
االفـ ــادة الـعـقــاريــة قـطـعــة ارض مـغــروســة
تني وخروب وسنديان وبالكشف تبني ان
الواقع مطابق لالفادة العقارية .ال طريق
لها .مستواها ادنــى مــن الطريق .مهملة
تشتمل عـلــى اش ـجــار بــريــة .ب ــدل تخمني
وطرح العقار  179550دوالرًا أميركيًا.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/7/1ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا ف ــي قــاعــة
محكمة ك ـس ــروان ،لـلــراغــب بــالـشــراء دفــع
بــدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان،
او تقديم كفالة من احد املصارف املقبولة
مــن الــدولــة .كما عليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـت ــارًا ل ــه وع ـل ـيــه االطـ ـ ــاع ع ـلــى قـيــود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـق ــار م ــوض ــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت معاونات القطب وبهية حيدر سند
تمليك بدل ضائع للعقار  134/1الزاهرية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب باسم طه بوكالته عن احد ورثة عبد
القادر طه سند تمليك بدل ضائع للعقار
 353زوق بحنني
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت لـيـنــا ســرك ـيــس شــاه ـن ـيــان مــالـكــة
ال ـع ـقــار  /908/ال ـق ـســم  /4/ب ــرج حـمــود
سند تمليك بدل عن ضائع
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي الياس ريشا)
ينفذ فــريــد جـبــور بــاملـعــامـلــة 2015/111
اسـتـنــابــة صـ ــادرة عــن دائـ ــرة تنفيذ املــن

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر ّ
العمال  Sharif HossainوMoklesur
 Rahmanو Atorali Mollikمــن التابعية
البنغالدشية من عند مخدومهم ،الرجاء
مـمــن يـعــرف عنهم شيئًا االت ـص ــال على
الرقم .76/722887

مفقود
ف ـق ــد ش ـي ــك  SGBLب ــإس ــم خ ـض ــر حـســن
ال ـج ــرم ـق ــي مـ ـح ــرر ب ــإس ــم ح ـس ــن خـلـيـفــة
بتاريخ  2014/10/30ورقمه  144وقيمته
 3,500,000ليرة لبنانية.
لإلتصال. 70/054410 :

رقــم  2014/1125بـمــوضــوع تنفيذ حكم
صادر عن حضرة القاضي املنفرد املدني
في املنت باملعاملة رقم  2014/1125بوجه
ً
اميل يوسف تحصيال ملبلغ /4900/د.أ.
اضافة الى الرسوم
وي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات منزل
املنفذ ضــده الكائن فــي جعيتا ملك جاد
الطابق الخامس وهي على الشكل التالي:
طــاولــة لـلـسـجــائــر خـشــب بـنــي ـ ـ ـ ـ سـجــادة
اح ـم ــر وبـ ــاج ق ـي ــاس  3.50 × 2.50كنبة
خ ـ ـيـ ــزران لـ ــون اخ ـض ــر ب ـث ــاث ــة م ـق ــاع ــد ـ ـ ـ ـ
ط ــاول ــة خ ـشــب بــوجــه زجـ ــاج و 5كــراســي
بالستيك ـ ـ طاولة سفرة خشب لون اسود
مع ثمانية كراسي حديد ـ ـ درسوار خشب
مع مــرآة ـ ـ سجادة ليلكي وازرق واصفر
ـ ـ طقم كنبايات مــودرن القماش بــاج من
ث ــاث ق ـطــع ـ ـ ـ ـ ط ــاول ــة خـشـبـيــة للسجائر
ل ــون اس ــود ـ ـ ـ ـ طــاول ـتــا خـشــب ل ــون اســود
ح ـج ــم ص ـغ ـي ــر كـ ــل واح ـ ـ ـ ــدة ل ـه ــا جـ ـ ــارور
ودرفـتــان تلفزيون بــازمــا مــاركــة  Sonyـ ـ
طــاولــة خـشــب مستطيلة ـ ـ فـتــريــن خشب
لون بني لها درفة خشبية وزجــاج وغاز
بـسـتــة رؤوس دون مــاركــة وبـ ــراد مــاركــة
 Frigidaireـ ـ ـ ـ غـســالــة اوتــومــات ـيــك مــاركــة
 Aristonوسريران خشبيان كحلي مفرد
ونـصــف وخــزانــة خـشــب كـبـيــرة ل ــون بــاج
وتــوال ـيــت خشبية لـهــا ج ــواري ــر ومـ ــرآة ـ ـ
شوفنيير خشب وفورمايكا لون بني لها
درفــة وجــواريــر ـ ـ خزانة خشبية بــدرف ـ ـ
كــومــود بني فــاتــح ـ ـ كــومــود فورمايكا ـ ـ
سرير سويدي مفرد ـ ـ خزانة خشبية بني
فاتح مع تواليت ومــرآة ـ ـ خزانة خشبية
كبيرة بني فاتح ـ ـ سجادة كحلي واحمر ـ ـ
سرير مزدوج لون اسود ـ ـ مكتبة خشبية
اسود ـ ـ طاولة ستانلس ستيل ـ ـ تلفزيون
بالزما  Samsungكرسي جلد مع دواليب
ـ ـ طاولة خشبية لون ابيض مربعة الشكل
سجادة باج مزركشة ـ ـ جاطني فضي مع
صفرة كريستال وبونبونيير كريستال
م ــع م ـس ـكــة واثـ ـن ــن م ــع غـ ـط ــاء وواحـ ـ ــدة
بـحـجــم صـغـيــر م ــع غ ـطــاء وقـطـعــة اخــرى
عـلـيـهــا ال ـ ــوان كـحـلــي ـ ـ ـ ـ ب ـيــانــو كـهــربــائــي
مــاركــة  Techmiesالب ت ــوب مــاركــة .H.P
جـمـيـعـهــا مـخـمـنــة بـمـبـلــغ /21300/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع يـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2015/5/30الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في منزل املنفذ عليه على الراغب بالشراء
الحضور في املوعد املحدد الــى العنوان
املـ ـح ــدد اعـ ـ ــاه م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا
وبــرســم دالل ــة بنسبة  %5على ان ال يتم
البيع ما لم يبلغ الثمن املعروض  6اعشار
الـقـيـمــة املـخـمـنــة كـمــا عليه االط ــاع على
تقرير الخبير املضموم للمعاملة.
رئيس القلم
ناديا صليبي

املحامية جورجيت الحلبي.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ال ـب ــدوي ــة وج ـم ـي ـلــة جميل
الـ ـ ــدوي ـ ـ ـهـ ـ ــي وه ـ ـ ـنـ ـ ــد ويـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــوت ي ــوس ــف
فنيانوس وجرجس ورومــانــوس حبيب
زخ ـي ــا ال ــدوي ـه ــي وورده اس ـع ــد زكـ ــا من
زغــرتــا وحــال ـيــا مـجـهــولــي االق ــام ــة ،ومليا
وســوســان وجميلة وان ـطــوانــات يوسف
فنيانوس وكيلهم املحامي منزه صوان،
وانـ ـ ـط ـ ــوان ورومـ ـ ــانـ ـ ــوس وحـ ـن ــا وم ــرش ــا
وس ــرك ـي ــس وي ــوس ــف ج ـم ـيــل ال ــدوي ـه ــي،
وال ـب ــدوي حبيب زخـيــا الــدويـهــي ودمـيــا
زعـتــر مخلوف وانـطــوانـيــت ول ــور ولويز
وج ـ ــوزي ـ ــف ومـ ــرغـ ــريـ ــت قـ ـب ــان ح ـل ـيــس،
وبـ ـط ــرس ع ــزي ــز ال ـج ـع ـي ـتــانــي وش ـه ـيــرة
وسلطانة وليلى وفيفيان ونوال وانطوان
وي ــوس ــف ب ـط ــرس الـجـعـيـتــانــي وجـمـيـلــه
ومحسن ساسني حليس من زغرتا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2011/118تــاريــخ
 2012/2/7املتضمنة تنفيذك حكم ازالــة
شـيــوع ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة في
الشمال رقم  104تاريخ .2010/5/24
تاريخ التنفيذ2011/2/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2011/11/30 :
تاريخ محضر الوصف2013/2/22 :
تاريخ تسجيله2013/4/2 :
املـطــروح للبيع 1 :ـ ـ العقار رقــم /1264/
اه ـ ــدن ق ـط ـعــة ارض بـ ــور ت ـقــع ف ــي محلة
بـقــوفــا وت ـصــل الـيـهــا عـبــر طــريــق فرعية
معبدة تمر بالقرب من مطعم االرزة وال
يوجد عليه اية انشاءات ومساحته 1360
م.2
التخمني وبــدل الـطــرح 54400 :د.أ .او ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
 2ـ ـ الـعـقــار رق ــم  1265اه ــدن قطعة ارض
بور تقطع في محلة بقوفا وتصل اليها
عبر طريق فرعية معبدة تمر بالقرب من
مطعم االرزة وال يوجد عليه اي انشاءات
ومساحته  910م.2
التخمني وبدل الطرح 113750 :د.أ .أو ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
في  2015/7/8الساعة  12.30ظهرًا امام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
او توكيل محام وعليه االطالع على قيود
الـصـحــائــف العينية للعقارين مــوضــوع
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وان ي ــدف ــع رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1317
املنفذ :بدوي نديم البابا الدويهي وكيلته

إعالن
دعوى رقم 2015/252
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
ال ــى املـسـتــدعــى ض ــده :نـقــوال نـخــل مرعي

ً
مــن بلدة حــامــات ـ ـ قضاء البترون اصــا
وحاليًا مجهول االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ص ــورة
ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا ب ــرق ــم 2015/55
ب ــال ــدع ــوى امل ـقــامــة ض ــدك م ــن املـسـتــدعــي
ن ـع ـي ــم اسـ ـع ــد ك ـ ــرم والـ ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار
ال ـع ـقــارات 329 :و 331و 906و 739و741
م ـن ـط ـقــة حـ ــامـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة غ ـي ــر قــاب ـلــة
لـلـقـسـمــة عـيـنــا وبـيـعـهــا ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
بواسطة دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع
الثمن والــرســوم بــن الشركاء كــل بنسبة
حصته بامللكية وذلك خالل ثالثني يومًا
من تاريخ نشر االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2015/775
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :ب ــرب ــارة كـ ــارول
ً
جــو نعمان مــن صـغــاب اص ــا ومجهولة
االقامة حاليًا.
بـتــاريــخ  ،2015/3/5صــدر ق ــرار عــن هذه
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة قـ ـض ــى بـ ــابـ ــاغـ ــك ن ـس ـخ ــة عــن
االستدعاء املرفوع من املستدعني شفيق
وكــاتــريــن يــوســف ع ـبــود عـيـســى بــدعــوى
ازال ــة شـيــوع لـلـعـقــارات  809و 807و805
منطقة كفرصغاب العقارية والعقار رقم
 5منطقة عــرجــس الـعـقــاريــة سـنـدًا لنص
املــادة  15أ.م.م .ليصار بعدها الــى تعيني
ً
مـمـثــا خــاصــا يـقــوم مـقــامــك لـيـنــوب عنك
فــي جميع اط ــوار املحاكمة وام ــام دوائــر
التنفيذ ريثما يتم تعيني قـ ّـيــم لتمثيلك
في الدعوى.
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
مــاحـظــاتــه واع ـتــراضــاتــه الـخـطـيــة خــال
مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ان ــدره طــانـيــوس بــو نــاصـيــف سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته في العقار
 /640/الدكوانة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تفنيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة.2013/561 :
املـنـفــذ :عـبــد الـلــه هــانــي الـبـيـطــار وكيلته
املحامية تغريد شبل.
املـنـفــذ عـلـيـهــم :مـخــايــل الـبـيـطــار وكيلته
املـحــامـيــة جــولـيـيــت عـبــد املـسـيــح ،عفيف
وعبدالله حنا املسن مجهول االقامة.
السند التنفيذي :استنابة من دائرة تنفيذ
طــراب ـلــس رق ــم  467ت ــاري ــخ 2013/11/2

بـمـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار /349/
بــزبـيـنــا عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني بموضوع ازالة الشيوع.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
كــامــل العقار  /349/بزبينا وهــو عبارة
عــن ارض سقي مشجرة فاكهة مختلفة،
مساحته 1556 :م ،2يـحــده غــربــا ،العقار
ً
 ،350ش ــرق ــا ،259 :ش ـم ــاال :ن ـهــر ،جـنــوبــا:
طريق عام ،التخمني والطرح.$/62240/ :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2015/6/4ال ـســاعــة  12:30امـ ــام رئـيــس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـب ــا .لـ ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول
باملزايدة دفع مثل بدل الطرح املقرر نقدًا
او تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة واف ـيــة واتـخــاذ
محل القــامـتــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال عد قلم
هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع عالوة
على البدل مبلغ مليون ل.ل .تدفع امانة
بــاســم دائ ــرة تنفيذ حلبا وعـلــى الـشــاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
دعوى رقم 2015/775
ال ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـس ـ ـت ـ ــدع ـ ــى ضـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم :م ـ ــوري ـ ــس
وانـ ـط ــونـ ـي ــوس وذكـ ــريـ ــا ج ـم ـيــل الـ ـح ــداد
ومرتا اسعد الحداد واسعد وفؤاد وهبي
الـحــداد ويوسف سمعان وميليا وسالم
نـجـيــب الـ ـح ــداد وب ـي ـتــر ـ ـ ـ ـ ج ــون وادمـ ــون
ـ ـ ـ ـ داي ـف ـيــد بـشـيــر نـعـمــة ومــاري ـنــا بـطــرس
م ــوس ــى ومـ ـ ــاري وج ــان ـي ــت وديـ ـ ــان تــريــز
وب ــات ــري ــك ان ـط ــون ــي وارث ـ ــر ج ـ ــرار انـيــس
الـحــداد وبشير بطرس نعمان وماتيلدا
قــابــل قـيـصــر ع ـبــود وف ـي ـك ـتــور وب ــدوان ــي
واوتــل يوسف عبود عيسى كفر صغاب
ً
اصال ومجهولي االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
وم ــرب ــوط ــات ــه امل ــرف ــوع ض ــدك ــم م ــن رفـيــق
وكــاتــريـنــا يــوســف عـبــود عيسى بدعوى
ازال ـ ـ ــة ش ـي ــوع ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات  809و807
و 805مـنـطـقــة ك ـفــرص ـغــاب ال ـع ـقــاريــة و5
مـنـط ـقــة ع ــرج ــس ال ـع ـق ــاري ــة وذل ـ ــك خــال
مهلة عشرين يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعـ ــان وان ت ــأخ ــذوا مـقــامــا لـكــم بنطاق
هذه املحكمة وتبدوا مالحظاتكم الخطية
على الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من
تاريخ التبليغ واال فكل تبليغ لكم تعليقًا
على باب ردهة املحكمة باستثناء الحكم
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير شعيا عطالله ملوكله سعود
اس ـعــد س ـعــود مــالــك االق ـس ــام  /4/و/5/
و /6/و /7/م ــن ال ـع ـق ــار  /1453/بيت
شباب سندات تمليك بدل عن ضائع
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
جويس عقل

دعوى اىل جمعية عمومية عادية
لنقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
تدعو نقيبة املمرضات واملمرضني يف لبنان جميع االعضاء الذين سددوا
اشرتاكات عام  2014قبل تاريخ  2015/05/21اىل جمعية عمومية
عادية يف بيت الطبيب ــــ التحويطة وذلك القرار البيانني االداري
واملايل والنتخاب نقيب وثالثة اعضاء ملجلس النقابة وعضوين للمجلس
التأديبي وستة اعضاء للجنة صندوق التقاعد واملساعدات االجتامعية
وذلك الساعة الثامنة من صباح يوم االحد .2015/06/21
ويف حال عدم اكتامل النصاب يف الجلسة االوىل ،تعقد الجلسة الثانية
يف متام الساعة التاسعة صباحاً من اليوم ذاته وتعترب قانونية مبن حرض.
عىل الراغبني بالرتشح تقديم طلبات خطية اىل النقيبة عرب امانة الرس
مبهلة اقصاها الخميس  2015/06/11الساعة الخامسة مساء.
تفتح صناديق االقرتاع للعملية االنتخابية لغاية متام الساعة الخامسة
من بعد الظهر.
نقيبة املمرضات واملمرضني
هلن سامحة نويهض

DRILLING, CASING AND TESTING OF ZABBOUD
BOREHOLE – BEKAA ENPI2014/GVC/LEB/NT001
GVC is an International NGO that intends to aware a work contract
for Drilling,
)Casing and Testing a deep borehole in Zabboud (North Bekaa
with financial assistance from EU (European Union).
The tender dossier is available from 14-05-2015 up to 20-05-2015
and can be collected from 9:00 o 14:00 at: GVC office in Beirut
(Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al
Maaouni str.- Forn El Chebbak,
)Beirut
For information about collection please contact GVC office during
@the time indicated above at 76667735 or write to: secretary.lebanon
gvc-italia.org
The deadline for submission of tenders is 15-06-2015 at 10:00 am.
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم
املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

824922

RR144570247LB

20/11/2014

16/01/2015

مطابع عيد ش.م.م.

9649

RR144571211LB

16/12/2014

16/01/2015

محطة حاموش اخوان

73082

RR144574385LB

09/12/2014

16/01/2015

شركة ليان كوزميتكيس ش.م.م

188150

RR144575037LB

15/12/2014

19/01/2015

طوني عبده صقر

471797

RR144575108LB

16/12/2014

27/01/2015

اتش فور تي (نبيل بهلوان
وشركاه )

204468

RR144575425LB

16/12/2014

19/01/2015

روني رامز ابو عياش

673322

RR144575669LB

15/12/2014

19/01/2015

دي.اس .في ش.م.م D.S.V

843051

RR144575690LB

15/12/2014

19/01/2015

املاسة للتوزيع ش.م.ح

230021

RR144576063LB

10/12/2014

16/01/2015

قزيلي اخوان

183905

RR144576704LB

16/12/2014

23/01/2015

جورج ميشال عدس

3015967

RR144577072LB

09/12/2014

19/01/2015

شركة انترند ش.م.م الشركة
الدولية للتجارة والصناعة

1822

RR144579158LB

16/12/2014

16/01/2015

LA PAILLOTE SUR MER
S.A.R.L

293691

RR144579453LB

12/12/2014

19/01/2015

4485

RR144579498LB

15/12/2014

19/01/2015

كوزمتيكس مانجمنت اند
سرفيسز

164073

RR144579515LB

17/12/2014

20/01/2015

جمال جوزف نصار

228296

RR144579590LB

12/12/2014

19/01/2015

جمال صالح قليالتBREAK -

اسم املكلف
SHAHLA TRADING SGS

الحاج  1925فورنتشير

104381

RR144581046LB

16/12/2014

16/01/2015

جانيت خليل صالح

179588

RR144581063LB

15/12/2014

04/02/2015

216051

RR144581117LB

15/12/2014

20/01/2015

ساره انترناسيونال (عمر عبد
الله ياسني و شريكه للتجارة)

436573

RR144581196LB

16/12/2014

19/01/2015

اليوس ش.م.م

1011789

RR144581205LB

16/12/2014

16/01/2015

بيروت كورس ش.م.ل

2749

RR144581307LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة اوسكار ترافل ش.م.م

9120

RR144581315LB

16/12/2014

19/01/2015

كاليفورنيا لوك ش.م.م
CALIFORNIA LOOK LTD

10559

RR144581341LB

15/12/2014

05/02/2015

شركة سوماكو الحديثة ش.م.م

13007

RR144581386LB

16/12/2014

19/01/2015

تني تني ش.م.م

235815

RR144581426LB

16/12/2014

19/01/2015

أحمد مصطفى الحريري

248388

RR144581430LB

16/12/2014

30/01/2015

شركة M.A TRADING

شركة مجوهرات صيدون
الجديدة (ت.ب)

79151

RR144581457LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة مصطفى االحمد وشركاه

237317

RR144581545LB

15/12/2014

19/01/2015

صالح الدين حسني ريما

50417

RR144581562LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة واوو للحلويات واالغذية
الخفيفة ش.م.م

174084

RR144581576LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة سمور ديزاين ش.م.م

7848

RR144581664LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة االت املكاتب واللوازم
والخدمات “اوماس” الشرق
االوسط

7939

RR144581678LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة ادونيس الكتروسيتي
ش.م.م

10088

RR144581695LB

12/12/2014

19/01/2015

الشركة اللبنانية لالعمار
والتجارة S.L.C.C

10627

RR144581704LB

15/12/2014

23/01/2015

شركة محفوض غروب ش.م.م

10935

RR144581721LB

16/12/2014

16/01/2015

1074900

RR144579609LB

16/12/2014

05/02/2015

شركة ذي مدسيس ادفرتيزينغ

12128

RR144581735LB

16/12/2014

29/01/2015

الشركة اللبنانية لتلبيس
االطارات

مؤسسة وديع داالتي

28964

RR144581797LB

12/12/2014

19/01/2015

98979

RR144579630LB

16/12/2014

16/01/2015

مؤسسة جان دميان

29271

RR144581806LB

15/12/2014

19/01/2015

EUROPEAN TEXTILE SAL

981155

RR144579864LB

15/12/2014

19/01/2015

محطة عبيد الجديدة

39080

RR144581810LB

15/12/2014

19/01/2015

انفوغاتيس ش.م.م

99977

RR144580363LB

16/12/2014

17/01/2015

ديزايند غالس ش.م.م

58638

RR144581868LB

16/12/2014

16/01/2015

قبرصلي لتاجير السيارات
ش.م.م

194581

RR144580385LB

15/12/2014

30/01/2015

مونسو ترايد ش.م.م

66534

RR144581885LB

16/12/2014

19/01/2015

ايفنتس ش.م.م E-V-E-N-T-S
SARL

جيمي وير للتجارة والصناعة
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
حارس خضر

643317

RR144580394LB

16/12/2014

19/01/2015

مؤسسة اسعد كرم التجارية

70138

RR144581908LB

15/12/2014

19/01/2015

للهندسة واملقاوالت S.M.S.
والتجارة ش.م.م

249314

RR144580482LB

11/12/2014

16/01/2015

بيت النب البرازيلي  -بن حسن
معتوق

73094

RR144581911LB

11/12/2014

16/01/2015

محمد زهير عبد الله بغدادي

247480

RR144580496LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة جي بي اس ش.م.ل

184156

RR144580522LB

16/12/2014

17/01/2015

مؤسسة فاروق شحادة للتجارة
العامة

88212

RR144581973LB

15/12/2014

19/01/2015

- Goldenعلي نايف عبد الحسني
Tire export import

907687

RR144580536LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة شرباتي لصناعة
الكلسات بواسطة وكيل
التفليسة املحامي هاني سليمان

97363

RR144582015LB

15/12/2014

30/01/2015

سارانا ش.م.ل

192585

RR144580540LB

15/12/2014

19/01/2015

انتراكوم برودكتس ليمتد ش.م.م

100234

RR144582024LB

15/12/2014

04/02/2015

مؤسسة وسام مصطفى قدورة
للمواد الغذائية

15692

RR144580575LB

16/12/2014

19/01/2015

مؤسسة علي شعيتو التجارية
(ف)2

132204

RR144582090LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة بون بري سوبر ماركت
ش.م.م

7433

RR144580584LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة خطار الكترونيكس ش.م.م

158484

RR144582112LB

15/12/2014

23/01/2015

Ballast Nedam Beggeren B.V/
Ballast Nedam Reging

225020

RR144580641LB

15/12/2014

19/01/2015

مؤسسة عماد صباح بواسطة
وكيل التفليسة املحامي عبدالله
سعد

178805

RR144582174LB

15/12/2014

20/01/2015

فور فن ش.م.م

80467

RR144580690LB

15/12/2014

19/01/2015

مؤسسة كالدكس CLADEX

180679

RR144582188LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة مظلوم التجارية ش.م.م

113575

RR144580712LB

15/12/2014

17/01/2015

شركة الخرضوات الحديثة

181231

RR144582214LB

16/12/2014

19/01/2015

اينكاي اكسبرس ش.م.ل

195419

RR144580726LB

15/12/2014

19/01/2015

افران الباغيت

187669

RR144582259LB

16/12/2014

21/01/2015

شركة سيمار “ز”

5606

RR144580757LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

11032

RR144580791LB

16/12/2014

16/01/2015

جمعية راهبات القلبني االقدسني
 -مستشفى سان شارل

188621

RR144582262LB

15/12/2014

19/01/2015

مؤسسة البركة للتجارة و
املقاوالت (ناصر حسن الشقيف )

675059

RR144580845LB

12/12/2014

19/01/2015

شركة ليبان غورميه ش.م.م

192120

RR144582293LB

16/12/2014

16/01/2015

مؤسسة الشيخ للمواد الغذائية
والزيت والزيتون ( انطوان
محفوظ )

شركة النسبي للصناعة
والتجارة ش.م.م.

203811

RR144582381LB

15/12/2014

19/01/2015

314591

RR144580862LB

15/12/2014

19/01/2015

صالح الدين حسني ريما

50417

RR144580978LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة كابل سات ت  .ف

212815

RR144582466LB

16/12/2014

19/01/2015

رول بالست ش.م.م

218214

RR144582506LB

16/12/2014

20/01/2015

جيمي وير للتجارة والصناعة
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
حارس خضر

ان  -بي  -سي

219282

RR144582523LB

15/12/2014

19/01/2015

66534

RR144581015LB

17/12/2014

19/01/2015

محمود سلمان سابق

230004

RR144582571LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة فينزي  FINZIش.م.م

71356

RR144581032LB

16/12/2014

19/01/2015

نيو تكنولوجي غروب ام.اي.
ش.م.ل

235505

RR144582585LB

16/12/2014

19/01/2015
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مؤسسة فريد القارح

236726

RR144582599LB

16/12/2014

16/01/2015

ساكارا ش.م.م

246203

RR144582660LB

16/12/2014

19/01/2015

مؤسسة ماجد نمر يوسف
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
اندره باسي

248543

RR144582713LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة انترناسيونال ترايدينغ
غروب (اوفرسييز)ش.م.م

249944

RR144582727LB

15/12/2014

20/01/2015

مؤسسة باندا اي اس تي/محمد
كمال ابراهيم لطفي

253151

RR144582761LB

16/12/2014

16/01/2015

انطون حنا حنا

257251

RR144582792LB

15/12/2014

19/01/2015

الشرق االوسط للتطوير
والتجارة العامة-ديناميك
موشن ش.م.م.

266944

RR144582846LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة الشاهد للنشر املحدودة
(فرع لشركة اجنبية)

270869

RR144582863LB

17/12/2014

19/01/2015

25

كويك بايت QUICK BITE
لصاحبها محمد زكريا سعاده

392534

RR144584691LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة ميدي ش.م.ل

192180

RR144584762LB

15/12/2014

19/01/2015

لصاحبها حسن احمد الحاج(
) HOTEL QUEENمغنية
ELISSA

242899

RR144584793LB

16/12/2014

20/01/2015

شركة توفور ترايدنغ ش.م.م

237248

RR144584855LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة ليدو ماستر ش.م.ل

237175

RR144584864LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة النديم ش.م.ل

235994

RR144584878LB

15/12/2014

19/01/2015

محمد احمد كريم

250793

RR144584895LB

16/12/2014

17/01/2015

كونفورتيوم

248722

RR144584918LB

16/12/2014

16/01/2015

ترانس بيروت (بطرس طانيوس
الحويك) بواسطة وكيل
التفليسة املحامي عبده لحود

248559

RR144584921LB

17/12/2014

16/01/2015

جورج عطاالله بلوط

303894

RR144582979LB

16/12/2014

16/01/2015

عالء محمود قرقناوي

244860

تيكنيكال كونتراكتينغ كومباني
ش.م.م.

313319

RR144583016LB

16/12/2014

17/01/2015

شركة لينكوغروب للتجارة
العامة ش م م

339058

RR144583033LB

15/12/2014

19/01/2015

RR144584966LB

16/12/2014

17/01/2015

طيران صقر الخليج م.م.ح-فرع
لشركة اجنبية

244660

RR144584983LB

16/12/2014

19/01/2015

مؤسسة مايكو لاللعاب/سهيل
مخايل بشارة

234822

RR144585025LB

15/12/2014

19/01/2015

سامر فؤاد املقدسي  -مطعم
سامز

شركة FREE WELL

233673

RR144585034LB

15/12/2014

20/01/2015

655975

RR144583121LB

16/12/2014

19/01/2015

مؤسسة البركة للتجارة و
املقاوالت (ناصر حسن الشقيف )

675059

RR144583135LB

12/12/2014

19/01/2015

شركة فورتشن كوكيز ش.م.م
Fortune Cookies sarl

842222

RR144583170LB

15/12/2014

19/01/2015

سيده فرنسيس السقيم

1020828

RR144583223LB

12/12/2014

16/01/2015

) GOLDENكابي يوسف نادر(
FISH

1071206

RR144583245LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة قطب واشقر للتجارة
ش.م.م

231253

RR144585079LB

16/12/2014

19/01/2015

سيتروس ش.م.م

229464

RR144585119LB

16/12/2014

16/01/2015

ماشا بوا ش.م.م MACHA BOIS

8986

RR144585122LB

16/12/2014

16/01/2015

ريد ش.م.ل

4720

RR144585175LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة شمس العاملية للتجارة
العامة واملقاوالت والبناء ش.م.م.

2028667

RR144585207LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة الحياة للسياحة والسفر

46535

RR144583886LB

16/12/2014

16/01/2015

ال بايوت LA PAILLOTTE
(سابقا بيروشكا)

226025

مؤسسة محمد حسن احمد
(هاشم التجارية)

49091

RR144583909LB

15/12/2014

21/01/2015

م  .فاطمة اكسبورت

49453

RR144583912LB

17/12/2014

19/01/2015

RR144585286LB

16/12/2014

19/01/2015

علي رضا خضرا  -محطة
محروقات

224004

RR144585312LB

15/12/2014

21/01/2015

جينيز GEENIES

222656

RR144585357LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة ابناء جهاد مسعود
عطوي ش.م.م بواسطة وكيل
التفليسة املحامي بولني حلو

باساباروال

218531

RR144585476LB

16/12/2014

20/01/2015

49740

RR144583926LB

16/12/2014

19/01/2015

جوليات بشارة باسيل

220018

RR144585493LB

15/12/2014

19/01/2015

ديزايند غالس ش.م.م

58638

RR144583930LB

16/12/2014

16/01/2015

فاست كولكشن ش.م.ل FCX -
ش.م.ل

219882

RR144585502LB

15/12/2014

19/01/2015

مؤسسة سمير ابو نعوم
التجارية

60944

RR144583965LB

15/12/2014

21/01/2015

رول بالست ش.م.م

218214

RR144585516LB

16/12/2014

20/01/2015

الفريغات ( اوراس)

63176

RR144583988LB

16/12/2014

16/01/2015

سوني املوسيقى /لبنان س.م.ل

216413

RR144585547LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة ابيكابد ش.م.ل

68803

RR144584011LB

15/12/2014

21/01/2015

216051

RR144585564LB

15/12/2014

20/01/2015

مؤسسة سليم حداد التجارية
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
حسني جاب

معرض الياس لبيع السيارات

207524

RR144585706LB

16/12/2014

20/01/2015

70463

RR144584025LB

16/12/2014

19/01/2015

فريدلي فاشون (ليزا يبرم
جفاليان)

197726

RR144585799LB

15/12/2014

22/01/2015

جدع اخوان ش.م.ل

74089

RR144584073LB

16/12/2014

17/01/2015

دايلي شوب ش.م.م

197504

RR144585808LB

16/12/2014

22/01/2015

سوبرماركت السمايا

76162

RR144584095LB

16/12/2014

23/01/2015

اسكوالب

196166

RR144585811LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة مجوهرات صيدون
الجديدة (ت.ب)

شاكر للتنمية ش.م.م

196022

RR144585825LB

16/12/2014

16/01/2015

79151

RR144584127LB

16/12/2014

19/01/2015

سارتوريا بواسطة وكيل
التفليسة املحامي مايا معوض

194817

83419

RR144584158LB

16/12/2014

16/01/2015

محطة شالالت الباروك
للمحروقات (بهجت وعماد فايز
محمود)

2158571

RR144584161LB

16/12/2014

20/01/2015

شركة جابر والحلبي للتموين
وادارة املقاهي

85366

RR144584229LB

15/12/2014

30/01/2015

مؤسسة يوسف منصور
التجارية

107478

RR144584348LB

15/12/2014

21/01/2015

الشمال للهندسة واملقاوالت
ش.م.م

113559

RR144584379LB

16/12/2014

19/01/2015

غولدن راي ش.م.ل

121250

RR144584422LB

16/12/2014

19/01/2015

غاسترونوم بريميوم ش.م.م
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
مايا معوض املحترمة

587213

RR144584507LB

15/12/2014

19/01/2015

 3اندكس ش.م.م

شركة M.A TRADING

RR144585839LB

15/12/2014

16/01/2015

ستي مانجمنت ش.م.ل

193975

RR144585856LB

17/12/2014

20/01/2015

الشركة اللبنانية للروملان

178523

RR144586030LB

15/12/2014

19/01/2015

روتس  ROOTSش.م.م

174062

RR144586057LB

15/12/2014

19/01/2015

خليل نزيه ابراهيم

164427

RR144586074LB

16/12/2014

20/01/2015

مؤسسة مبشر املرامل ف2
 محمد عبد الرحمن مبشربواسطة وكيل التفليسة املحامي
لينا الكردي

162510

RR144586088LB

15/12/2014

19/01/2015

ترايدكس ش.م.م

192712

RR144586091LB

15/12/2014

20/01/2015

ميتالو بالستيكا

109040

RR144586131LB

16/12/2014

16/01/2015

محطة محروقات سائلة وزيوت

43259

RR144586176LB

15/12/2014

26/01/2015

ول فارم

580375

RR144584515LB

15/12/2014

19/01/2015

محطة عبيد الجديدة

39080

RR144586202LB

16/12/2014

19/01/2015

عارف حسن ياسني

531409

RR144584538LB

15/12/2014

19/01/2015

الكترو سيتي سنتر ش.م.ل

513817

RR144584541LB

15/12/2014

19/01/2015

مؤسسة جوزف البركس
التجارية

35046

RR144586247LB

16/12/2014

23/01/2015

ميدل ايست تويز ش.م.م

492323

RR144584572LB

16/12/2014

16/01/2015

 ) HLEISاالن جوزف حليس (
RENT A CAR

395194

RR144584688LB

16/12/2014

19/01/2015

الشركة العامة للمقاوالت
والبناء ش.م.م

12871

RR144586335LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة الكت للهندسة والتوريد
ش.م.م

12179

RR144586370LB

16/12/2014

19/01/2015
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روبير جرجس شاهني ابو جودة

296648

RR144587786LB

17/12/2014

19/01/2015

شركة الدان ش.م.م بواسطة
وكيل التفليسة املحامي سونيا
الروس

12035

RR144586383LB

15/12/2014

19/01/2015

بواتيكا ش.م.ل

296832

RR144587830LB

15/12/2014

19/01/2015

ا.س مستر دوالر

74183

RR144587874LB

16/12/2014

20/01/2015

73366

RR144587891LB

15/12/2014

19/01/2015

الشركة اللبنانية لالستثمار
والتجارة ش.م.م

11339

RR144586423LB

16/12/2014

16/01/2015

مطعم اسطنبولي

RR144587905LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة نيتلينك ش.م.ل

2533

RR144586471LB

16/12/2014

19/01/2015

مطعم اسطنبولي

73366

15/12/2014

19/01/2015

شركة انترند ش.م.م الشركة
الدولية للتجارة والصناعة

1822

RR144586508LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة ميدي رستو ش.م.ل

225714

RR144587945LB

20/01/2015

شركة كعكات ش.م.ل

223624

RR144587959LB

15/12/2014

سرتيد ليبانون

11070

RR144586560LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

11032

RR144586573LB

16/12/2014

16/01/2015

مؤسسة ايلي صوما للتجارة
العامة

220359

RR144587976LB

16/12/2014

16/01/2015

جنرال تمبر ا ند فنيرز ليمتد
ش.م.م

8824

RR144586692LB

17/12/2014

19/01/2015

الكترا أ.ف ش.م.م.

214773

RR144587993LB

16/12/2014

21/01/2015

شركة سمور ديزاين ش.م.م

7848

RR144586750LB

15/12/2014

19/01/2015

الشركة املتحدة للطباعة

7825

RR144586763LB

16/12/2014

16/01/2015

مجوهرات جرماني ش.م.م

7786

RR144586777LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة العمران ش.م.م بواسطة
وكيل التفليسة املحامي سونيا
الروس

7407

RR144586794LB

15/12/2014

19/01/2015

دجي بولز ليمتد ش.م.ل

7003

RR144586825LB

17/12/2014

21/01/2015

الشركة الفرنسية للمطاعم
ش.م.ل

6990

RR144586834LB

15/12/2014

19/01/2015

الشركة العربية لتاجير
السيارات شركة مساهمة

6742

RR144586851LB

17/12/2014

19/01/2015

شركة فرازار ش.م.م

5121

RR144586879LB

15/12/2014

30/01/2015

بنتا غروب ش.م.م

مؤسسة الشيخ للمواد الغذائية
والزيت والزيتون ( انطوان
محفوظ )

314591

RR144588058LB

15/12/2014

19/01/2015

رياض محمد حسني ديب

148335

RR144588075LB

12/12/2014

16/01/2015

لصاحبها حسن احمد الحاج(
) HOTEL QUEENمغنية
ELISSA

242899

RR144588089LB

16/12/2014

20/01/2015

حسن محمد الصغير

1083848

RR144588185LB

17/12/2014

02/02/2015

شركة مجوهرات صيدون
الجديدة (ت.ب)

79151

RR144588407LB

16/12/2014

19/01/2015

محمد وليد مصري

242755

RR144588455LB

16/12/2014

22/01/2015

شركة الكت للهندسة والتوريد
ش.م.م

12179

RR144588486LB

16/12/2014

19/01/2015

4543

RR144586905LB

16/12/2014

17/01/2015

توب رينج بروداكتس ش.م.م.

269877

RR144588543LB

15/12/2014

20/01/2015

عبد الله عز الدين املير

267687

RR144586922LB

16/12/2014

19/01/2015

كومرسيال فيزيون Commercial
Vision

267257

RR144586936LB

15/12/2014

16/01/2015

عدره حالب وميقاتي A.H.M

260718

RR144586984LB

16/12/2014

19/01/2015

كويك بايت QUICK BITE
لصاحبها محمد زكريا سعاده

392534

RR144588565LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة ليبان غورميه ش.م.م

192120

RR144588693LB

16/12/2014

16/01/2015

قزيلي اخوان

183905

RR144588716LB

16/12/2014

23/01/2015

شركة كاما ستار ش.م.م
()KAMA STAR - S.A.R.L

كيلي ش.م.م

180844

RR144588720LB

16/12/2014

16/01/2015

253166

RR144587049LB

15/12/2014

19/01/2015

السي دي تك ش.م.م

178084

RR144588733LB

15/12/2014

21/01/2015

شركة املشاريع االلكترونية
والهندسية ش.م.م

4496

RR144587083LB

15/12/2014

20/01/2015

مراد للتعهدات والخدمات (
انطانيوس ابراهيم مراد )

396168

RR144588747LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة نخلة للتجارة ش.م.م.
باتيسري ماسكوت

3787

RR144587106LB

16/12/2014

21/01/2015

شركة أل ش.م.ل L SAL

392877

RR144588778LB

17/12/2014

19/01/2015

ميكس ش.م.ل

321431

RR144588795LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة ادارة املعارض ش.م.ل

3692

RR144587123LB

16/12/2014

19/01/2015

تيرا-غونهان كومباني ش.م.م

292028

RR144588821LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة انطاكي هولدنغ ش.م.ل
(قابضة)

3479

RR144587137LB

15/12/2014

19/01/2015

اوبورتيو نيتيز بالس ش.م.م

261500

RR144588866LB

17/12/2014

20/01/2015

شركة ا.ج .برباري اخوان ش.م.م

3446

RR144587145LB

16/12/2014

19/01/2015

ترانسيم ش.م.ل

99026

RR144588870LB

16/12/2014

19/01/2015

بيروت كورس ش.م.ل

2749

RR144587171LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة مطبعة الف -غي دهان
وشركاه

248620

RR144588883LB

16/12/2014

19/01/2015

AREA 51 S.A.R.L

319703

RR144587185LB

15/12/2014

19/01/2015

مؤسسة الروضة بواسطة
وكيل التفليسة املحامي عطارد
عبدالله

271763

RR144587199LB

16/12/2014

19/01/2015

طانيوس جرجس شمعون
بواسطة وكيل التفليسة

281776

RR144587239LB

16/12/2014

16/01/2015

روبير جرجس شاهني ابو جودة

296648

RR144587273LB

17/12/2014

19/01/2015

محمد نبيل سالم سكري

301995

RR144587313LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة االستشاريون العامليون
ش.م.م Global Consultants
SARL

303252

RR144587327LB

15/12/2014

19/01/2015

محطة بيطار

303704

RR144587358LB

16/12/2014

19/01/2015

محمد احمد يحي كريم

305504

RR144587361LB

16/12/2014

17/01/2015

سلتيك ش.م.م

309112

RR144587401LB

17/12/2014

21/01/2015

باولو جوالق وشركاه بواسطة
وكيل التفليسة املحامي الياس
مطانيوس عيد

161683

RR144589314LB

16/12/2014

16/01/2015

املدن السياحية(اسمر شحادة
وشركاهم)

1663282

RR144589380LB

16/12/2014

19/01/2015

املساعد للعالقات والخدمات
العامة ( زياد محمد رضا
حمود )

1518721

RR144589416LB

16/12/2014

16/01/2015

موود ش م م

1388814

RR144589447LB

16/12/2014

16/01/2015

ترايدبورت ش م ل

2077760

RR144589552LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة ذا دورز ش م م

1966891

RR144589570LB

16/12/2014

19/01/2015

) Atlantic...نعيمه سامي جابر(
Ventilation,Heating&Cooling

1943073

RR144589583LB

15/12/2014

16/01/2015

انترناشيونال ماس ميديا/فؤاد
سليم حماد

ساراسو ش.م.ل

1922494

RR144589610LB

16/12/2014

20/01/2015

310306

RR144587415LB

16/12/2014

17/01/2015

غلوبال سرفيس بروفيدر ش.م.م

1383649

RR144589742LB

16/12/2014

19/01/2015

MOUNEH GOURMET SARL

312626

RR144587463LB

15/12/2014

19/01/2015

دانتا برو ش م م

1161979

RR144589800LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة ار اند فيجون انترتايمنت
ش.م.م.

313875

RR144587477LB

17/12/2014

20/01/2015

سكاي ادز ش.م.م

1286560

RR144587565LB

15/12/2014

20/01/2015

جورج سركيس مزهر

1279429

RR144587582LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة سعاده برو وود ش.م.م
SAADE PRO WOOD S.A.R.L

412309

RR144589861LB

16/12/2014

16/01/2015

فينيل ش.م.ل

250606

RR144589901LB

16/12/2014

19/01/2015

101280

بي جاي مارين للهندسة ش.م.م
Bj Marine Engineering SARL

مطعم كاروسيل /خليل اسعد
شحرور

1266836

RR144587605LB

17/12/2014

19/01/2015

RR144589977LB

15/12/2014

20/01/2015

11475

RR144590065LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة موتورز سي جي.ام
لتأجير السيارات

شركة مصاعد نيو مونيتور
ش.م.م

1062328

RR144587684LB

16/12/2014

19/01/2015

الفريغات ( اوراس)

63176

RR144590122LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة ميدي ش.م.ل

192180

RR144587772LB

15/12/2014

19/01/2015

شركة كيو موتورز ش.م.ل

1156616

RR144590136LB

16/12/2014

19/01/2015
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إعالنات

ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

1215699

RR144590153LB

16/12/2014

19/01/2015

تاسك غروب

118460

RR144590184LB

17/12/2014

23/01/2015

شركة غاروكو كومباني ش.م.م.

117892

RR144590207LB

16/12/2014

19/01/2015

الشركة اللبنانية الدارة حصر
االعالنات ش.م.م

8091

RR144590215LB

16/12/2014

16/01/2015

إعالن تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع ـ ـ دائرة الدائرة االدارية
املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ ـ البولفار ـ ـ السرايا
مبنى املالية ـ ـ الطابق الثاني هاتف08/801003 :
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

تيليشوب ش.م.م TELESHOP
SARL

10674

RR144590286LB

16/12/2014

19/01/2015

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة ام.جي.ان لالنتاج ش.م.م

10834

RR144590290LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة اجهزة الطاقة الشمسية ش.م.ل

13257

RR140273328LB

شركة املعدات االلكترونية
والطبية ش.م.م

13008

RR144590357LB

17/12/2014

19/01/2015

سمير عبده شبلي

14084

RR140273019LB

بروتوكول ش.م.م

1251862

RR144590405LB

16/12/2014

16/01/2015

فادي الياس عاصي

14251

RR140271429LB

فايف ستار توريزم ش.م.م

1274095

RR144590414LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة ناين الين ش.م.م

1326636

RR144590428LB

16/12/2014

19/01/2015

لوميكو ترايدنغ ش.م.م

117164

RR140273274LB

املجموعة السعودية لالنماء
ش.م.م

1339719

RR144590445LB

15/12/2014

20/01/2015

جميل نجيب كعدي

160824

RR140272937LB

الحسني للتجارة

1441723

RR144590459LB

16/12/2014

16/01/2015

ميرنا جان شبلي

184893

RR140273597LB

متروبوليتان سكيوريتي -علي
فهمي شاهني

728344

RR144590493LB

17/12/2014

19/01/2015

هاني عبد الله زراقط

184899

RR140272438LB

الطبخة ش.م.ل هولدنغ

479090

RR144590520LB

16/12/2014

19/01/2015

.شركة امليس للتجارة العامة ش.م.م

206286

RR140273314LB

شركة ارليبيرد ش.م.م

6182

RR144590547LB

17/12/2014

19/01/2015

كارمن خوان باوتيسته محي الدين

210618

RR140272849LB

شركة الشحرور للمطاعم

70086

RR144590578LB

15/12/2014

20/01/2015

ماريا  3ش.م.ل

1102505

RR144590595LB

16/12/2014

19/01/2015

شركة سانتيز

227959

RR140273552LB

راشيو بالس ش.م.ل.

1251831

RR144590635LB

15/12/2014

16/01/2015

نديم سمير شبلي

227964

RR140273570LB

رويال سرفيز انترناسيونال
شمم

1890616

RR144590706LB

17/12/2014

19/01/2015

مارتني سمير شبلي

227965

RR140273583LB

بازلت ش.م.م.

1826934

RR144590710LB

16/12/2014

19/01/2015

كارين سمير شبلي

227969

RR140273566LB

الشركة الدولية لاللبسة الوالدية
ش.م.م

1270215

RR144590723LB

17/12/2014

28/01/2015

ابراهيم محمد زينة

285830

RR140273115LB

التراس دبيبو ش.م.م.

444564

RR144590913LB

17/12/2014

20/01/2015

)غنوة موسى سرحان(املير

513492

RR140272490LB

شركة سعرتي للصناعة
والتجارة ش.م.م

7133

RR144590935LB

16/12/2014

19/01/2015

سهيل محمد الصبوري

857298

RR140273022LB

شركة افيانكو كومونيكسشنز
سوليوشنز ش.م.ل

90151

RR144590958LB

17/12/2014

19/01/2015

وسيم محمد ابو حمدان

1070392

RR140273610LB

كيتشيراما ش.م.ل

3526

RR144591012LB

15/12/2014

20/01/2015

MODA GROUP S.A.R.L

1095546

RR140273190LB

اوفر سيز كونسلتانس (فاهي
هايك زاوزاوتجيان )

93269

RR144591088LB

16/12/2014

19/01/2015

سهيل حليم ابو عسلي

1242011

RR140272906LB

سمير رؤوف جعفر

1410997

RR140273036LB

1132075

RR144591180LB

16/12/2014

19/01/2015

مؤسسة ستيجر ملنع النش
والتجارة

شركة وسيمكو للتجارة والصناعة ش.م.م

1424121

RR140273243LB

1944

RR144591202LB

16/12/2014

16/01/2015

شركة الدراسات التسويقية
ش.م.م

140522

RR146946393LB

16/12/2014

19/01/2015

كرييتيف امباكت ش.م.م

مؤسسة مبشر التجارية -
محمد عبد الرحمن مبشر
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
لينا الكردي املحترمة

147848

RR146946433LB

16/12/2014

19/01/2015

هاكوب جامجيان وشركاه

149750

RR146946447LB

17/12/2014

19/01/2015

27

نجوى عيد العموري املعلوف

1561604

RR140273141LB

شركة بان دوجور القادري ش.م.ل

1586285

RR140273212LB

شركة الفروج الطيب ش.م.م

1851990

RR140273305LB

شركة رميا وبحرصافي للتجارة والصناعة ش.م.م

1947704

RR140273359LB

توما ترايدينغ ش.م.م

2045992

RR140273362LB

محمد حسني عباس

2138812

RR140272883LB

مملكة املجذوب للمفروشات ش.م.م

2189902

RR140273455LB

محمد طه وشركاه M.T.PETROLIUM -

2203110

RR140273257LB

.شركة الضياء للصيرفة ش.م.م

2205661

RR140273478LB

مجيد اسعد معلوف

2395995

RR140271070LB

احمد محمد الربيع

2406111

RR140272835LB

رالف جورج ابو شعيا

2746189

RR140273172LB

وسيم محمد ابو حمدان

2880614

RR140273623LB

سعيد سليم نصر

2914270

RR140272897LB

جوكا (جوزف فريد القاصوف )
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
لودي مسعود نادر

153135

RR146946455LB

16/12/2014

19/01/2015

سنسيكر ش.م.ل SUNSEEKER
SAL

260206

RR146946481LB

16/12/2014

20/01/2015

صوديم سيستم لبنان ش.م.م.

312145

RR146946495LB

17/12/2014

19/01/2015

شركة حلويات نبيل حسن
الصمدي منذ 1860م

681002

RR146946518LB

15/12/2014

16/01/2015

شركة اساسك ش.م.م

717521

RR146946535LB

16/12/2014

19/01/2015

التيمايت كرياتفيتي كومباني
ش.م.م ()U.C.C

791007

RR146946566LB

16/12/2014

22/01/2015

فيا سبيغا بواسطة وكيل
التفليسة املحامي جورج ابي
راشد

9760

RR146946671LB

16/12/2014

19/01/2015

برفكت برودكشن لصاحبها
ايهاب محمود فرحات

180786

RR146946685LB

15/12/2014

شركة بروفيسيونال برينتينج
سرفيس ش.م.م

1900029

RR146946756LB

16/12/2014

 21/01/2015تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
عن رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة البقاع باإلنابة
16/01/2015
رئيس دائرة التدقيق امليداني
أسعد القاصوف
التكليف 959
التكليف 943
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رياضة

الكرة اإلنكليزية

عودة يونايتد تنطلق من سوق االنتقاالت
بدأ مانشستر يونايتد مبكرًا مرحلة تدعيم
صـفــوفــه بــالـنـجــوم مــن أج ــل ال ـعــودة
الــق ــوي ــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن الـمـحـلــي
واألوروبــي .أول الغيث كان التعاقد مع
الهولندي الموهوب ممفيس ديباي.
ُ
صفقة تـ َـعـ ّـد مثالية وراب ـحــة ليونايتد
لالعب يبدو متجهًا بسرعة نحو النجومية

ديباي هو
الالعب
الذي يبحث عنه
يونايتد منذ
فترة طويلة
(أوالف كراك ـ
أ ف ب)

حسن زين الدين
كان واضحًا منذ البداية أن مانشستر
يونايتد اإلنـكـلـيــزي هــو األوف ــر حظًا
لـكـســب صـفـقــة املــوه ـبــة ال ـك ـب ـيــرة في
هولندا ،ممفيس ديباي .هذا ما حصل
بــالـفـعــل ،وك ــان ال ـحــدث فــي منتصف
األس ـبــوع املــاضــي .وبطبيعة الـحــال،
ف ــإن الـفـضــل فــي إن ـجــاز ه ــذه الصفقة
املهمة جدًا ليونايتد يعود إلى مدربه
الهولندي لويس فان غال الــذي أقنع
الشاب بالقدوم إلى فريق «الشياطني
الحمر» بعدما كان أول من ّ
قدمه على
املسرح العاملي في مونديال البرازيل
ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي ،وخـ ـص ــوص ــا أن ــه
كـشــف بـعــد إب ــرام الصفقة أن ــه ســارع
ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء املـ ــوسـ ــم إل ـ ــى حـسـمـهــا
بعدما علم باالهتمام البالغ لباريس
سان جيرمان باملوهوب الهولندي.
وك ــان واض ـحــا أيـضــا م ــذذاك أن هــذا
الـ ــاعـ ــب س ـي ـص ـب ــح حـ ــديـ ــث ال ـع ــال ــم
فــي وق ــت قــريــب نـظـرًا إل ــى مــا أظـهــره
مــن ق ــدرات فــي الــدقــائــق الـتــي لعبها
فــي املــونــديــال ال ـبــرازي ـلــي ،وتـحــديـدًا
فــي املـبــاراة أمــام أوستراليا فــي دور
املـ ـجـ ـم ــوع ــات حـ ــن دخ ـ ــل مـ ــن مـقـعــد
االحـتـيــاط فــي الـشــوط الـثــانــي وقلب
األمـ ــور رأس ــا عـلــى عـقــب بـعــدمــا كــان
منتخب بــاده متأخرًا  2-1ليتالعب
ب ــاألوسـ ـت ــرالـ ـي ــن ك ـي ـف ـمــا ش ـ ــاء عـلــى
الـ ــرواق األي ـســر وي ـمــرر ك ــرة الـتـعــادل
لــروبــن ف ــان بـيــرســي ،زمـيـلــه الجديد
(إذا ب ـق ــي مـ ــع الـ ـف ــري ــق فـ ــي امل ــوس ــم
املقبل) ويسجل بنفسه هــدف الفوز
الـثــالــث بـتـســديــدة مـمـيــزة مــن خــارج
م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،وي ـح ـت ــل صـبـيـحــة
اليوم التالي العناوين في الصحف
الهولندية والعاملية.
إذًا ،ممفيس ديباي جديد مانشستر
يــونــايـتــد ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل .ال شك

فـ ــي أنـ ـه ــا «ضـ ــربـ ــة م ـع ـل ــم» مـ ــن ف ــان
غــال ويونايتد بالتعاقد مع الالعب
الـ ــذي ي ـتــوقــع أن يـعـيــد زع ـي ــم ال ـكــرة
اإلنكليزية إلــى مكانه الطبيعي في
املــراتــب األول ــى املحلية واألوروب ـيــة.
ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ل ـي ــس م ـ ـ ــرده ف ـق ــط إل ــى
مـ ـس ــارع ــة ف ـ ــان ب ـي ــرس ــي ب ـع ــد إب ـ ــرام
ال ـص ـف ـقــة إلـ ــى اإلشـ ـ ـ ــادة بــزم ـي ـلــه فــي
منتخب «الـطــواحــن» أو إلــى اعتبار
الهولندي اآلخر إدوين فان در سار،
نجم الحراسة السابق في يونايتد،
أن مواطنه هــو «النجم املستقبلي»

ّ
بضمه لديباي
لم يعد يونايتد بحاجة
إلى التفكير بعودة
رونالدو

لـلـفــريــق ،ب ــل إن ق ـ ــدرات ه ــذا الــاعــب
وم ـهــاراتــه تشير بــوضــوح إل ــى ذلــك.
إذ إن يونايتد بضمه العبًا سريعًا
على الجناح األيسر ويجيد املراوغة
ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى وت ـس ـج ـي ــل
األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي ي ـت ـصــدر ب ـهــا حــالـيــا
الئحة هدافي الــدوري الهولندي مع
أيندهوفن ،قد كسب العبًا يبدو في
غــايــة الـحــاجــة إلـيــه ،وظـهــر جليًا أنه
افتقده منذ تقدم الويلزي راين غيغز
في السن وتراجع عطائه ،وبعد ذلك
اعتزاله .ديباي هو بالضبط الالعب

الذي يبحث عنه يونايتد ،بعد فشل
األرج ـن ـت ـي ـن ــي أن ـخ ــل دي م ــاري ــا فــي
موسمه األول ،إلعادة «زمن غيغز».
وبطبيعة ال ـحــال ،ف ــإن وج ــود غيغز
نـفـســه ف ــي الـ ـك ــادر ال ـف ـنــي لـيــونـيــاتــد
س ـي ـف ـي ــد كـ ـثـ ـيـ ـرًا ديـ ـ ـب ـ ــاي ف ـ ــي ص ـقــل
مــوهـبـتــه ،واأله ــم مــن ذل ــك أن وجــود
مــواط ـنــه ف ــان غ ــال س ـي ـســاعــده أكـثــر
في التأقلم على ال ــدوري اإلنكليزي.
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ــن أن فـ ـ ــان غـ ـ ـ ــال ،ان ـط ــاق ــا
م ــن ت ـجــرب ـتــه ال ـك ـب ـيــرة ف ــي الـتـعــامــل
م ــع ال ـن ـج ــوم وب ـس ـب ــب ع ــام ــل الـلـغــة
امل ـش ـت ــرك ،ه ــو األق ـ ــدر عـلــى تحضير
ديباي للنجومية القادم إليها حتمًا،
وخ ـص ــوص ــا أن األخـ ـي ــر ُعـ ـ ــرف عـنــه
شخصيته املتمردة والتي استمدها
م ــن طـفــولـتــه ال ـص ـع ـبــة ،ح ـيــث عــانــى
م ــن ط ـ ــاق وال ـ ـ ــده الـ ـغ ــان ــي ل ــوال ــدت ــه
ال ـهــول ـنــديــة ل ـي ــرع ــاه ب ـعــد ذلـ ــك جــده
ويشجعه على دخول عالم الكرة.
في مانشستر يونايتد ،ليس خافيًا
أن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ظـ ـ ــل يـ ـحـ ـل ــم وي ـس ـع ــى
لعودة النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو إلى صفوفه .اآلن ،مع قدوم
ديـ ـب ــاي ي ـب ــدو أن يــون ــاي ـت ــد ل ــم يـعــد
بـحــاجــة إل ــى الـتـفـكـيــر ب ـهــذه املـســألــة
ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ،إذ إن ال ـهــول ـنــديــن
ي ـشـ ّـب ـهــون الع ـب ـهــم امل ــوه ــوب بنجم
ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ويـطـلـقــون
عليه لقب «رونــالــدو الجديد» ،حتى
إن م ــواط ـن ــه إد فـ ــان ش ـت ـي ـغــن ،ال ــذي
ع ـمــل ســاب ـقــا ك ـك ـشــاف لـلــاعـبــن في
يونايتد ،ذهب إلى اعتبار أن ديباي
أفضل من «الدون» باملقارنة بينهما
في سن الـ .21
بــالـتــأكـيــد ،دي ـبــاي هــو مـكـســب كبير
ليونايتد املقبل على تعزيزات مهمة
ّ
غـيــره ،وهــذا إن دل على شــيء فعلى
ال ـ ـعـ ــودة ال ــوش ـي ـك ــة إل ـ ــى مــانـشـسـتــر
يونايتد املخيف.

الكرة اإلسبانية

تجميد اإلضراب في الدوري اإلسباني

رئيس رابطة
الدوري اإلسباني
خافيير تيباس
(أ ف ب)

ال ت ــوق ــف لـلـمــرحـلـتــن األخ ـي ــرت ــن من
ال ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم لـهــذا
املـ ــوسـ ــم ،هـ ــذا م ــا أك ـ ــده ق ـ ــرار ال ـق ـضــاء
بـتـعـلـيــق إضـ ــراب الــاع ـبــن الـ ــذي كــان
يهدد نهاية املوسم الكروي احتجاجًا
ع ـلــى م ــرس ــوم ح ـكــومــي حـ ــول تــوزيــع
حقوق النقل التلفزيوني.
وقـبـلــت املحكمة الــوطـنـيــة فــي مــدريــد،
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا امل ـع ـق ــدة،
طلب تعليق اإلضــراب ،معتبرة أن هذا
التحرك من شأنه منع إقامة مباريات
الدرجتني األولى والثانية ،ما يتسبب
بـ»اضطراب خطير في تنظيم» البطولة
بحسب القرار.
ويــأتــي ق ــرار املحكمة بـعــد استماعها
ال ــى حـجــج نـقــابــة الــاعـبــن املحترفني
املطالبني بــاإلضــراب وراب ـطــة ال ــدوري
ال ـت ــي تـعـتـبــر أن اإلض ـ ـ ــراب ال ـ ــذي كــان
م ـقــررًا فــي عطلة نـهــايــة األس ـبــوع غير
شرعي.

وه ـ ــدد االتـ ـح ــاد اإلسـ ـب ــان ــي ،امل ـس ــؤول
ع ــن ح ـكــام الـنـخـبــة وال ــدرج ــات الــدنـيــا
ف ـ ــي امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،م ــدع ــوم ــا
بنقابة الالعبني املحترفني ،باإلضراب
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج عـ ـل ــى مـ ــرسـ ــوم ح ـكــومــي
حول توزيع حقوق النقل التلفزيوني
س ــان ــدت ــه رابـ ـط ــة ال ـ ـ ــدوري ال ـت ــي ن ــادت
ب ـ ـ ــ»عـ ـ ــدم مـ ـس ــؤولـ ـي ــة» ه ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد
واحتكمت الى القضاء.
وحظي توجه االتحاد اإلسباني بدعم
ت ــام مــن الع ـبــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،وعلى
رأسـهــم نجوم برشلونة وري ــال مدريد
مثل أندريس إينييستا وإيكر كاسياس
الــذيــن طــالـبــوا ب ــ»ف ــارق أق ــل فــي تــوزيــع
ح ـقــوق الـنـقــل الـتـلـفــزيــونــي ب ــن أنــديــة
الدرجات األولى والثانية والثالثة».
وأوضـحــت املحكمة أن قــرارهــا بمثابة
تدبير مؤقت قبل الحكم باألساس في
حزيران املقبل.
وكانت الحكومة اإلسبانية قد اتخذت

إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إصـ ــاح ـ ـيـ ــة وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ـهــا
البرملان تنهي العمل بالنظام السابق،
الـ ـ ـ ــذي عـ ـل ــى أس ـ ــاس ـ ــه كـ ــانـ ــت األنـ ــديـ ــة
نفسها تتفاوض وتبيع حقوق النقل
ملبارياتها.
وب ـح ـســب اإلصـ ــاحـ ــات الـ ـج ــدي ــدة ،تم
تــوزيــع ع ــائ ــدات الـنـقــل بـنـسـبــة  90في
املـئــة ألنــديــة ال ــدرج ــة األولـ ــى ،و 10في
املئة فقط ألندية الدرجة الثانية.
وكـ ـ ــان اإلضـ ـ ـ ــراب س ـيــؤثــرع ـلــى نـهــايــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــدخ ـ ــل م ــرح ـل ـت ـي ــه
األخيرتني ،باإلضافة الى نهائي كأس
امللك بني برشلونة وأتلتيك بلباو على
ملعب «كامب نو».
وي ــرى مــراق ـبــون أن ال ـص ــراع سياسي
وناتج من خصومة قديمة بني رئيس
رابطة الدوري خافيير تيباس ورئيس
االتحاد أنخل مــاري فيار الــذي يشغل
أي ـضــا مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس االت ـحــاد
الدولي «فيفا».
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يوروبا ليغ

أصداء عالمية

اشبيلية يدافع عن لقبه في «يوروبا ليغ» امام دنيبرو
سـ ـي ــداف ــع اش ـب ـي ـل ـي ــة االس ـ ـبـ ــانـ ــي عــن
ً
لـقـبــه ب ـط ــا ملـســابـقــة «ي ــوروب ــا لـيــغ»
ل ـكــرة ال ـق ــدم امـ ــام دنـيـبــروبـتــروفـســك
االوك ـ ــران ـ ــي ،وذل ـ ــك ب ـع ــد اقـصــائـهـمــا
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا ون ــاب ــول ــي االي ـط ــال ـي ــن
تواليًا ،من الدور نصف النهائي.
بطل املــوســم املــاضــي اشبيلية ،جـ ّـدد
فوزه على مضيفه فيورنتينا بعدما
ّ
تـغــلــب عليه  0-2ام ــس فــي اي ــاب دور
االربعة ،وهو الذي كان قد هزمه 0-3
ذهابًا.
اول اه ــداف امل ـبــاراة جــاء فــي الدقيقة
 ،22وذلك عندما ّ
مرر االرجنتيني ايفر
بانيغا كرة الى الكولومبي كارلوس
باكا الــذي تابعها بيمناه مــن زاويــة
ضيقة في املرمى ،ثم عزز البرتغالي
دانـيــال كاريكو النتيجة بعد خمس
دقــائــق بطريقة مماثلة عندما ارســل
الكرة الى الزاوية اليسرى للمرمى.
وبعدها اندفع فيورنتينا الى االمام،
وكانت له محاوالت ،وخصوصًا عبر
املصري محمد صالح الذي سدد كرة
ب ـي ـس ــراه الـ ــى ي ـمــن امل ــرم ــى مـبــاشــرة
( ،)37واخرى من خارج املنطقة مرت

قريبة من القائم االيمن (.)42
وبدأ الفريق االيطالي الشوط الثاني
م ـهــاج ـمــا ايـ ـض ــا ،وكـ ـ ــاد ي ـس ـ ّـج ــل اث ــر
ه ـج ـمــة م ـنـ ّـس ـقــة م ــن ال ـج ـهــة الـيـمـنــى

وصـلــت منها الـكــرة الــى صــاح على
حـ ــدود املـنـطـقــة ف ـســددهــا ق ــوي ــة لكن
ال ـح ــارس ال ـبــرازي ـلــي نـيـتــو نـجــح في
ابـ ـع ــاده ــا ( .)51وت ـك ـث ـف ــت ه ـج ـمــات

ً
سيليزنيوف محتفال بتسجيله هدف الفوز لدنيبرو في مرمى نابولي (أ ف ب)

اصـحــاب االرض الــذيــن حصلوا على
فــرصــة تـقـلـيــص ال ـف ــارق ف ــي الــدقـيـقــة
 66مــن ركـلــة ج ــزاء ،لـكــن السلوفيني
ج ــوس ـي ــب ل ـي ـس ـي ـتــش اطـ ـ ــاح بــال ـكــرة
عــال ـيــا ،ث ــم تــألــق الـ ـح ــارس ري ـكــو في
ابـ ـع ــاد كـ ــرة ق ــوي ــة ل ـل ـك ــروات ــي م ـيــان
باديلج (.)70
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ــأهـ ــل دن ـي ـب ــروب ــرت ــوف ـس ــك
الــى امل ـبــاراة النهائية اثــر ف ــوزه على
ضيفه نابولي  ،0-1في كييف .وكان
ال ـفــري ـقــان ق ــد ت ـع ــادال  1-1الـخـمـيــس
امل ــاض ــي ف ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب ال ـتــي
اقيمت في نابولي.
وجاء هدف املباراة الوحيد عن طريق
يفغني سيليزنيوف في الدقيقة .58
ويلتقي اشبيلية ودنيبرو في املباراة
النهائية في  27الحالي ،وهي ستحل
ً
ضيفة على ملعب «ن ــارودوف ــي» في
العاصمة البولونية وارسو.
وي ـح ـمــل ل ـقــب ال ـب ـطــولــة ه ــذا املــوســم
ـت مـضــى الن
اهـمـيــة اك ـبــر م ــن اي وق ـ ٍ
الـبـطــل سـيـشــارك فــي مسابقة دوري
ابـطــال اوروب ــا املــوســم املقبل بحسب
االنظمة الجديدة.

الدوري األميركي للمحترفين

أتالنتا وغولدن ستايت شارفا نهائي منطقتيهما
أتالنتا هوكس
وغولدن ستايت ووريرز
يقتربان من بلوغ النهائي
في المنطقتين الشرقية
والغربية على التوالي
ضمن «بالي أوف»
الدوري األميركيالشمالي
للمحترفين لكرة
السلة

تقارير أخرى
على موقعنا

بتسجيله سلة قاتلة قبل  1,9ثانية
على نهاية الــوقــت ،قــاد آل هــارفــورد
فريقه أتالنتا هوكس الى الفوز على
ضيفه واشنطن وي ــزاردز  81-82في
نـصــف نـهــائــي املنطقة الـشــرقـيــة من
«الـبــاي أوف» فــي دوري كــرة السلة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وتقدم هوكس ،بطل املنطقة الشرقية،
 2-3على خصمه وبات على بعد فوز
واحد من بلوغ نهائي املنطقة.
وبـ ـقـ ـيـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة مـ ـتـ ـعـ ــادلـ ــة فــي
آخـ ـ ــر نـ ـص ــف دقـ ـيـ ـق ــة ،ف ـ ـحـ ــاول ب ــول
بيرس التسجيل ،وذلــك بعد منحه
واشـ ـنـ ـط ــن س ـل ــة ال ـ ـفـ ــوز فـ ــي ال ــوق ــت
ال ـق ــات ــل م ــن املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـث ــال ـث ــة ،لـكــن
كايل كورفر حرمه من ذلك .وانطلق
هــوكــس ب ـمــرتــدة ف ـت ـبــادل ه ــارف ــورد
وديـمــاري ك ــارول الـكــرة ثــاث مــرات،
قبل أن يمنح األخـيــر فريقه التقدم
 78-80مــن تحت السلة .وبـعــد وقت
مستقطع ،انطلق برادلي بيل ومرر
من خط امللعب الى بيرس الذي زرع

ثالثية وضعت واشنطن في املقدمة.
واعتمد أتالنتا على صانع األلعاب
الـ ـب ــدي ــل األملـ ــانـ ــي دي ـن ـي ــس ش ـ ــرودر
لحسم الـفــوز ،لكن األخـيــر ســدد كرة
ارت ـ ــدت م ــن الـ ـل ــوح ،إال أن ه ــارف ــورد
قفز في الوقت املناسب وتابعها من
ً
مـســافــة قــري ـبــة ،مـسـجــا سـلــة الـفــوز
.81-82
وكان هارفورد أفضل مسجل ألتالنتا
ب ــرصـ ـي ــد  23ن ـق ـط ــة و 11م ـت ــاب ـع ــة،
وأضـ ـ ـ ــاف ب ـ ــول م ـي ـل ـس ــاب  14نـقـطــة
و 7مـتــابـعــات ،وج ــف تـيــغ  14نقطة،
فيما كــان بيل األفـضــل مــع واشنطن
بـتـسـجـيـلــه  23نـقـطــة و 7مـتــابـعــات،
وأضــاف البولوني مارسني غورتات
 14نقطة و 8متابعات.
وعـ ـل ــى غ ـ ــرار أت ــانـ ـت ــا ،ب ـ ــات غ ــول ــدن
ستايت ووريرز بطل املنطقة الغربية،
على بعد فــوز واح ــد مــن الـتــأهــل الى
ال ـن ـه ــائ ــي ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى مـمـفـيــس
غــريــزلـيــس  78-98وت ـقــدمــه  2-3قبل
املباراة السادسة في أرض ممفيس.

وسـجــل ستيفن ك ــوري أفـضــل العب
فــي ال ــدوري لهذا املــوســم  6ثالثيات
لفريقه من أصل  14وتابع تألقه بعد
بـ ــروزه فــي امل ـب ــاراة الــراب ـعــة ،فسجل
 18نقطة و 7متابعات و 5تمريرات
حاسمة و 6سرقات.
كـ ــذلـ ــك تـ ــألـ ــق كـ ـ ــاي ط ــومـ ـبـ ـس ــون ب ـ
 21ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف ال ـبــديــل أنــدريــه
إي ـ ـغ ـ ــووداال  16ن ـق ـطــة وه ــاري ـس ــون
ب ــارن ــز  14ن ـق ـط ــة ،ف ـي ـمــا ك ـ ــان الع ــب
االرت ـ ـكـ ــاز اإلس ـب ــان ــي م ـ ــارك غــاســول
أفـضــل مسجل لــدى ممفيس مــع 18
ن ـق ـطــة و 12م ـت ــاب ـع ــة ،وأض ـ ـ ــاف زاك
ران ــدول ــف  13نـقـطــة و 10مـتــابـعــات.
وق ــال ك ــوري« :ه ــذا فــوز كبير .أردنــا
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى فـ ــوزنـ ــا فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
الرابعة».
وهـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
شيكاغو بولز  -كليفالند كافالييرز
ّ
(يتقدم كليفالند  ،)2-3لوس أنجلس
ّ
كليبرز  -هيوسنت روكـتــس (يتقدم
كليبرز .)2-3

السلة اللبنانية

الرياضي يفوز بسهولة والخطيب يعود إلى المنتخب
جاء افتتاح سلسلة نهائي بطولة
لبنان لكرة السلة مميزًا على ملعب
الرياضي في املـنــارة ،وســط أجــواء
اح ـت ـف ــال ـي ــة وح ـ ـضـ ــور ج ـم ــاه ـي ــري
ك ـب ـي ــر ،ح ـي ــث فـ ــاز ال ــري ــاض ــي عـلــى
ضـيـفــه بـيـبـلــوس ب ـف ــارق  20نقطة
 ،65-85لـيـتـقــدم  0-1ف ــي الـسـلـسـلــة
املــؤل ـفــة م ــن س ـبــع م ـب ــاري ــات يـحــرز
الفائز بأربع منها لقب البطولة.
الـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز جـ ـ ــاء أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ل ـس ــان
ق ــائ ــد ال ــري ــاض ــي ف ـ ــادي ال ـخ ـط ـيــب،
ال ــذي أع ـلــن رسـمـيــا انـضـمــامــه الــى
منتخب لبنان بعد جهد كبير من
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ول ـي ــد ن ـص ــار كـمــا
أعلن الخطيب.
مـ ـ ـب ـ ــاراة أمـ ـ ــس ك ــان ــت «ري ــاضـ ـي ــة»
بـشـكــل كـبـيــر ،حـيــث ف ــرض صــاحــب
األرض سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ن ـص ـف ــه الـ ـث ــان ــي.
ونـجــح الــريــاضــي فــي «شــل» حركة
ضـيـفــه عـبــر تعطيل فـعــالـيــة نجمه

رياضة
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قائد الرياضي فادي الخطيب ّ
يسجل في سلة بيبلوس (عدنان الحاج علي)

ج ــاي يــون ـغ ـب ـلــود الـ ــذي ل ــم يـسـ ّـجــل
أكثر من  11نقطة.
أم ــا نـقـطــة ق ــوة ال ــري ــاض ــي الـثــانـيــة
فكانت في الدفاع وهذا واضح من

خالل عدد نقاط الضيوف الذي لم
ي ـت ـجــاوز حــاجــز ال ـ ـ  65ن ـق ـطــة ،الــى
جانب قدرتهم على االستفادة من
املتابعات الهجومية بشكل كبير.

وكان أفضل مسجل في املباراة العب
الرياضي األميركي جرمايا ماساي
برصيد  19نقطة و 7متابعات و5
ت ـمــريــرات حــاس ـمــة ،وأضـ ــاف ف ــادي
الـخـطـيــب  16نـقـطــة و 8مـتــابـعــات،
فيما سجل احمد إبراهيم  15نقطة
و 4متابعات ،واألميركي هوملن 12
نقطة و 10متابعات.
وفي الخاسر ،كان الصربي راتكو
ف ـ ـ ـ ــاردا األفـ ـ ـض ـ ــل ب ـ ـ ـ  14نـ ـقـ ـط ــة و9
مـ ـت ــابـ ـع ــات ،فـ ــي حـ ــن سـ ـج ــل ع ـلــي
كنعان واألميركي جــاي يونغبالد
 11نقطة لكل منهما و 8متابعات
لألول ،وعمر األيوبي  7نقاط.
قــاد امل ـبــاراة الـحـكــام :م ــروان إيـغــو،
رباح نجيم وعادل خويري.
وي ـل ـت ـق ــي ال ـف ــري ـق ــان ف ــي امل ــواج ـه ــة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  21:30مــن
مـ ـ ـس ـ ــاء غـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب
ق ــري ــة ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان
الرياضية.

تقديم موعد نهائي كأس
إيطاليا بسبب الـ«تشامبيونز ليغ»
أف ــاد مـســؤولــون فــي االتـحــاد اإليـطــالــي لكرة
القدم بأنه تقرر تقديم موعد املباراة النهائية
مل ـس ــاب ـق ــة الـ ـك ــأس امل ـح ـل ـي ــة ب ــن يــوف ـن ـتــوس
والتسيو إلى  20أيار الحالي بسبب املباراة
النهائية ملسابقة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا بني
يوفنتوس وبرشلونة اإلسباني.
وك ــان ــت املـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ملـســاب ـقــة ال ـكــأس
املـحـلـيــة م ـقــررة فــي  7ح ــزي ــران املـقـبــل على
امللعب األوملبي في رومــا ،ما دفع املسؤولني
في االتحاد اإليطالي الى برمجة موعد جديد
لها كون نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا
م ـقــررًا فــي  6مـنــه عـلــى املـلـعــب األومل ـب ــي في
برلني.
ومـنــح االت ـحــاد اإليـطــالــي فــرصــة ليوفنتوس
لــاسـتـعــداد للنهائي ال ـقــاري فــي سعيه الى
الظفر بلقبه للمرة الثالثة في تاريخه واألولى
منذ عام .1996

مصير بييلسا ال يزال معلقًا
ك ـ ـشـ ــف م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــرسـ ـيـ ـلـ ـي ــا ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي،
األرجنتيني مارتشيلو بييلسا ،أنه التقى مع
رئيس النادي فنسان البورن ،لكن بقاءه مع
الفريق املوسم املقبل لم يحسم بعد.
وأوض ــح بييلسا ،فــي مؤتمر صـحــافــي ،أنه
بحث مع البورن في «مشروع املوسم املقبل
الذي يرتبط كليًا بمشاركة الفريق أو ال في
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا» .وأضـ ــاف:
«قلت إنني ســأدرس عرضًا من الـنــادي في
حال تلقيه ثم أعطي جوابي» ،مؤكدًا أنه «لم
ّ
يتلق أي عرض ملموس حتى اآلن».

«العجوز» فريدل يقرر االعتزال
قـ ــرر ح ـ ــارس امل ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق
ون ـ ــادي تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ،بـ ــراد فــريــدل،
اعـتــزال كــرة الـقــدم فــي نهاية املــوســم ،بعدما
داف ــع فــريــد ( 43عــامــا) فــي ال ـع ـقــود الـثــاثــة
املاضية عن ألــوان عدة أندية إنكليزية؛ منها
بــاك ـب ـيــرن ول ـي ـفــربــول وأسـ ـت ــون ف ـيــا قبل
االستقرار في توتنهام عام  ،2011لكنه فقد
مركزه األساسي في العام التالي بعد قدوم
الحارس الفرنسي هوغو لوريس.
وقــال فريدل ( 82مباراة دولـيــة)« :أنــا فخور
بما حققته فــي مسيرتي .عندما ب ــدأت ،لم
أعتقد أنني سأمضي  23عامًا في املالعب
ّ
وأن أمثل أندية كبيرة بهذا الحجم».
وفـ ــريـ ــدل هـ ــو س ـف ـي ــر ن ـ ـ ــادي ت ــوت ـن ـه ــام فــي
أميركا ،ويـنــوي الـعــودة الــى بــاده للعمل مع
فريق التحليل في قناة «فوكس سبورتس»
والحصول على شهادة تدريب.

انتهاء موسم باينز
أج ــرى اليـتــون بــايـنــز ،ظهير أيـســر إفــرتــون،
جراحة في الكاحل سيغيب على أثرها عن
املنافسات حتى فترة اإلعداد للموسم املقبل،
ليبتعد بالتالي عــن مواجهة منتخب بــاده
إنكلترا أمــام سلوفينيا ،الشهر املقبل ،في
تصفيات كأس أوروبا  2016لكرة القدم.
وقــال روبرتو مارتينيز ،مــدرب إفرتون ،في
مؤتمر صحافي« :أجــريـنــا فحوصات على
كــاحــل ل ـي ـتــون وخ ـضــع ل ـجــراحــة وسيغيب
ح ـت ــى بـ ــدايـ ــة اإلع ـ ـ ـ ــداد ل ـل ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد»،
وأضاف« :قمنا بحل مشكلته وأصبح أمامه
اآلن بعض الوقت للتعافي».
وأصـ ـي ــب بــاي ـنــز ف ــي مـ ـب ــاراة إف ــرت ــون أم ــام
س ـنــدرالنــد ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،فــي ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز.
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ثقافة وناس

موسيقى

من
كليب
«كارمن»

الشهر الماضي،
طرح المغني البلجيكي
المعروف كليب أغنيته
«كارمن» الذي تعاون
فيه مع سيلفان شوميه،
أحد أبرز ّرواد سينما التحريك
المستقلة

ّ
ستروماي :الحب ابتلعه طائر أزرق
باريس ـــ أحالم الطاهر
«ق ــل إن ــك تـحـبـنــي ،قـلـهــا م ــرة ثــانـيــة».
يعرف الحب نظام الـتـكــرار ،اإلصــرار
على الكلمة ،اإلعالن الجديد دائمًا .ال
يقتصر على «غليان القلب وثــوراتــه
ع ـنــد ل ـق ــاء امل ـح ـب ــوب» ك ـمــا أورد ابــن
حــزم فــي كتابه «ط ــوق الـحـمــامــة» بل
يـتـطـلــب االس ـت ـئ ـنــاف وال ــرع ــاي ــة .إنــه
ُ
بـنــاء وحـيــاة تصنع .غير أنـنــا بقينا
ٌّ
ك ــل بـمـفــرده فــي زم ــن تــويـتــر ومــواقــع
ُ َ
الـ ـتـ ـع ــارف االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،م ـط ــال ـب ــن
بــاالكـتـفــاء بــاألعـطـيــات الــرقـمـيــة التي
ت ـس ـح ـق ـن ــا ،نـ ــرعـ ــى ال ـ ـ َحـ ــب ب ـط ــري ـق ــة
َ ً
األطفال الكسالىُ ،منتقصًا ومختزال
بالسمايلي والهاشتاغ.
«خذ حذرك إن أحببتك!» تقول األغنية
ال ـش ـه ـي ــرة «ه ــاب ــانـ ـي ــرا» (أو «الـ ـح ـ ّـب
ع ـص ـفــور عـ ـص ـ ّـي») ف ــي أوب ـ ــرا كــارمــن
ّ
التي ألف موسيقاها الفرنسي جورج
بـيــزيــه ،وشغلت الكثير مــن الفنانني
ب ـت ـق ــدي ـم ـه ــا عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة امل ـ ـسـ ــارح
وش ـ ّـاش ــات الـسـيـنـمــا ب ــرؤى مختلفة.
ّ
بالحب ،مشبهة
تتغنى أبيات العمل
إياه بالطائر الجامح الذي ال ينصاع
للقيود واألع ــراف وواجـبــات العائلة.
في نسخته الخاصة من الـ «هابانيرا»
الـتــي أطـلــق عليها ع ـنــوان «ك ــارم ــن»،
يـ ّ
ـوجــه املـغـنــي البلجيكي سـتــرومــاي
( )1985م ــرآة عــاكـســة لـظــاهــرة الحب
«ال ــرق ـم ــي» الـ ــذي انـتـشــر عـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،حـيــث يلتقي
العشاق ويبتعدون  -كما في إخــراج
مسرحي مثالي عن الحب املأساوي-
ُ
ُ
ُ
فتعلني
مــرهـقــن ،مبللي ال ــرم ــوش ،م ِ
ُ
ُ
الـحــداد مضاعفًا بعبارات مستعارة
مــن «املـيــاه كلها بلون الـغــرق» أو من
أوب ـ ــرا إيـطــالـيــة شــائ ـعــةAddio mia :
. bella addio
«الحب مثل عصفور تويتر نغرم به
ملــدة  48ســاعــة فـقــط» ،نشعر بالفشل
ّ
وال ـ ـعـ ــار ح ــن ي ــدل ـن ــا ص ــاح ــب أل ـب ــوم
«ت ـش ـيــز» ( )2010ع ـلــى بـ ــؤرة امل ــرض
الذي استحوذ علينا بشكل كامل حتى
بـتـنــا عــاجــزيــن ع ــن تـحــديــد فــداحـتــه.
تـتــدفــق الـكـلـمــات بــاتـجــاهـنــا كــإهــانــة
طويلة ،رفسة على قفا املشاعر التي
يشبهها بـ«عملية العرض والطلب».
ً
الحب الــذي كــان «طفال غجريًا» قبل
 140عامًا في «كارمن» بيزيه ،أصبح
«ط ـف ــل ال ـع ــال ــم االس ـت ـه ــاك ــي الـجـشــع
ال ـ ـ ــذي ال يـ ـشـ ـب ــع» بـ ـع ــدم ــا اك ـت ـس ـب ـنــا
ُّ
موهبة التقلب ،نتمايل ونتأرجح مع

أكثر من نافذة «تشات» مفتوحة في
ّ
املشوه الذي
وقت واحد ،عبر الزجاج
يفصل بيننا ،نتبادل تعبيرات الوجه
الهزلية وعـبــارات الحرمان املجنونة
والـكـلـمــات غـيــر امل ـســؤولــة ككتلة من
ُ ّ
السكر املغزول.
ت ـق ــول ل ـع ـنــة ص ـي ـن ـيــة« :ف ـل ـت ـ ِـع ــش فــي
األزمنة الهامة»! إذ يــدرك الصينيون
أن األزمنة الهامة هي فترات اضطراب
وارت ـ ـبـ ــاك .ون ـح ــن نـحـيــا ال ـي ــوم زمـنــا
ه ــام ــا ُب ـن ــي م ــن أخـ ـط ــاء امل ـص ــادف ــات
ون ـ ــزاع ـ ــات ال ـه ــوي ــة وشـ ـه ــوة ال ـل ـعــب.
عصر جديد،
نحن شهود عيان على ّ َ َ
بـحـقـيـقــة ج ــدي ــدة ،ت ـشــكــل ون ـ َـم ــا :هو
عصر االفتراضي مقابل أفــول مفجع
ل ـل ــواق ــع .ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،اسـتـخــدم
ّ
امل ـفــكــر ال ـفــرن ـســي ج ــان ب ــودري ــار في
كتابه «الـنـســخ الشبيهة واملـحــاكــاة»
حـكـمــة ت ــورات ـي ــة م ـن ـســوبــة إل ــى املـلــك
ّ
سليمان تقول« :إن النسخة الشبيهة
ّ
ال ت ـخ ـف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي الـ ـب ــت ــة ،بـ ــل إن
الحقيقي هــو ال ــذي يخفي واق ــع عدم
ّ
وجـ ـ ــود شـ ــيء ح ـق ـي ـقــي .إن الـنـسـخــة
ال ـش ـب ـي ـه ــة هـ ــي ح ـق ـي ـق ـي ــة» .وي ـع ـت ـبــر
بودريار من أوائل من ملحوا تأثيرات
الــوجــود االفـتــراضــي ،فشرح مفهومه
عــن «الــواقــع الفائق» ،Hyper Reality
الذي يصف العيش الحاضر املتمازج
بـ ــن االف ـ ـتـ ــراضـ ــي والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي .لـكــن
ّ
لنسلم بوجود ازدواجية أليمة ّ
حولت
«ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـ ّـيــة» فــي مــواقــع
الـتــواصــل ال ــى جحيم اغ ـتــراب مطلق
ّ
سلبي وعنيف
وال ــى عــزلــة اسـتـهــاك
لحيوات اآلخرين.
ّ
ك ــان ك ــل م ـنــا ُم ـحــاطــا ب ـهــالــة م ـمـ ّـيــزة،
ُ
ّ
ُ
بهوية محددة ال تنتهك .ومع دخولنا
ال ـش ـب ـكــة ،ذابـ ــت ت ـلــك ال ـف ــروق املـمـيــزة
وأصبحنا جميعًا متشابهني بشكل
أو بـ ــآخـ ــر ،وطـ ـبـ ـع ــا أبـ ـع ــد مـ ــا ن ـك ــون
ع ــن أن ـف ـس ـنــا .نـتـقـمــص «ال ـب ــروف ـي ــل»
ك ـن ـم ــوذج إن ـس ــان ــي م ـ َّ
ـوح ــد يـجـبــرنــا
كنفه وتـحــت إمــرتــه
عـلـ َـى الـعـيــش فــي ُّ
ُمتق ْو ِلبني وفقًا لتوقعات «األصدقاء».
ه ــذا ال ـخ ـس ــران ل ـل ـفــردان ـيــة ،نتلمسه
في كتاب «افتقدتكم ،حكاية اكتئاب
ف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة» ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ومـ ـحـ ـل ــل
ال ـسـ ـ�وش ـيـ ـ�ال م ـيـ ـ�دي ـ�ا فـ ـ�ي إذاعـ ـ ـ ـ�ة �eu
 ،rope1غـ ــي ب ـي ــرن ـب ــوم ال ـ ـ ــذي ص ــدر
أخـيـرًا عــن دار  .Les Arènesبيرنبوم
لـ ــم ي ـك ــن ي ـ ــرى الـ ـع ــال ــم إال مـ ــن خ ــال
الكمبيوتر ،يــرســل ويستقبل
شــاشــة
ّ
ّ
ويتفاعل ويعقب ويستفسر ويعلق
ف ــي امل ـ ـ ّ
ـدون ـ ــات وف ـ ـضـ ــاءات ال ــدردش ــة

في سوق االستهالك
يقف ستروماي على حــدة بني ُمعاصريه ،خلقت موسيقاه مسارًا
جديدًا أطلق عليه تسمية ُ
ّ
وضم ألبومه األخير «جذر
«البوب األخالقي»
مثل �Pa
تربيعي»(  ( )2013أغنيات تمتثل للواقع وتتفحص قسوته ُ
الجماعية التي ارتكبت
( paoutaiعن ذكرى رحيل والده خالل اإلبادة ّ
في حرب رواندا األهلية) و( Tous Les Mêmesكلهم متشابهون) و
 formidableالتي شهدت نجاحًا كاسحًا .أما أغنية «كــارمــن» ،فقد
تشارك تأليفها مع مغني الــراب الفرنسي أوريلسان وانطلق الكليب
الفرنسي سيلفان
على موقع «بــازفـيــد» الشهر املــاضــي مــن إخ ــراج
ّ
شوميه الــذي ّ
يعد مــن أبــرز رواد سينما التحريك املستقلة ،حصد
فيلمه« l›illusionnisteالساحر» ( )2010جائزة «سيزار» عن أفضل
فيلم رسوم متحركة.
ّ
ُي ـح ـيــط شــوم ـيــه ب ـمــراحــل ت ـشــكــل ال ـعــزلــة ت ـحــت وه ــم االن ـت ـم ــاء إلــى
االفتراض .يفتتح األنيماشن بطائر تويتر األزرق مزقزقًا على نافذة
ّ
تتحول إلــى نداء
ستروماي الطفل .لكن الزقزقة البريئة سرعان ما
لجوج وصارم يسلبه من حياته ويزج به في عالم هزيل ومجازي .ومع
ّ
تضخم عدد متابعيه على تويتر وإنستغرام ،يكبر حجم الطائر الذي
يعتاش على لحظاته الحميمة ويطالبه باملزيد من الرعاية التي تشبه
االل ـتــزام ،مــا يثير سخط حبيبته فتتخلى عنه .تتكرر الزمــة «هكذا
نحب وهكذا نستهلك» مؤكدة عزلة دامغة ال فكاك منها .نــرى بطل
الحكاية ينطوي على نفسه في صمت عميق ،وحيدًا في السينما وفي
حفلة عيد ميالده ،يلتقط صــور «السيلفي» التي يبدو فيها كشبح
ُم َّ
شوهُ ،
كمحاكاة ساخرة لنفسه .يترك لنا شوميه الفظاعة الكبرى
إلى النهاية ،حيث يصل مستخدمو تويتر ومن بينهم شخصيات من
مشاهير عالم الفن والسياسة إلى طائر أزرق عمالق يبتلعهم تباعًا
كما يبتلع كرونوس أطفاله.

ُيفتتح األنيماشن بطائر
تويتر األزرق مزقزقًا على نافذة
ستروماي الطفل
ومـنـتــديــات ال ـح ــوار وي ـبــدي رأي ــه في
ك ــل امل ــواض ـي ــع :ال ـس ـبــاغ ـي ـتــي ،رقـصــة
ال ـف ــال ــس ،الـ ـسـ ـي ــارات ،ن ـتــائــج سـبــاق
الـخـيــول ،حجم مـضــارب الكريكيت...
قبل أن ينزلق نحو االنهيار العصبي
بسبب اإلفــراط وتوتر الذاكرة .يقول:
«بلغت تلك النقطة التي أشعر فيها
قد ُ
أنني ّ
مت أطروحة دكتوراه من 800
صـفـحــة ،حــن أك ـتــب «غ ـنــاء شــارلــوت

اليوم كان دون املستوى في النوفيل
سـ ـ ـت ـ ــار» ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــق145 ،
أل ــف م ـتــابــع ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـه ـل ـلــون ب ــأن ـن ــي رائ ـ ــع!
العجرفة والرضى عن الــذات دفعاني
إلــى اإلدم ــان» .بيرنبوم ّ
تكيف مثلنا
مــع عــالــم اله ــث ال تـتـجــاوز الـعـبــارات
املكتوبة فيه الـ 140حرفًا على تويتر،
ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ت ـ ـ ـ ــدارك انـ ـهـ ـي ــاره
الداخلي حني شرع في قراءة «البحث
عن الزمن املفقود» ملارسيل بروست.
«كتب بروست نصه على مهل شديد،
ن ــص ط ــوي ــل وال ي ـنـتـهــي ،ل ــم أحـتـمــل
ذلــك ،انهرت مع بــروســت ،بني ذراعــي
بــروســت» .وربـمــا انـهــار أنــدريــه جيد
هــو اآلخ ــر بـعــد ق ــراءة  4300صفحة،

وق ــد ق ــال مـ ـ ّـرة ع ــن ب ـطــل رواي ـ ــة «آالم
ف ــرت ــر» ل ـغ ــوت ــه «ان ـت ـه ـي ــت م ــن إعـ ــادة
ق ــراءة فــرتــر مــع بعض السخط ،كنت
ً
قــد نسيت أنــه يأخذ وقتًا طــويــا كي
يموت!».
«أشـعــر بــالـبــرد ،فلنعد» يـتــراجـ ُـع من
ي ـ ــرى ن ـف ـســه فـ ـج ــأة ع ــال ـق ــا ف ــي ال ـف ــخ،
ُمـجـ ّـمـدًا فــي وضــع مستحيل وهزلي،
ف ــي ح ــن ي ـف ـقــد م ــن ي ـس ـقــط ف ــي ه ـ ّـوة
االفـ ـت ــراض ح ـ ّـس ــه بــالـقـيـمــة وبــال ـكــاد
يرتعب مــن ال ـجــذام غير املــرئــي الــذي
ينخر مساحات كاملة من شخصيته،
وهــذا عائد ملا يصفه كليمان روسي
ب ـ ـ «اإلح ـ ـسـ ــاس ب ــال ــوج ــود الـسـطـحــي
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـل ــواق ــع ،اإلح ـ ـسـ ــاس ب ــأن
العالم أو األنــا غير موجودين بشكل
ف ـع ـل ــي ،أو أن ـه ـم ــا ال ي ـن ـت ـم ـي ــان إل ــى
ال ـن ـمــط م ــن ال ــوج ــود ن ـف ـس ــه» .ل ــذل ــك،
أوردت الصني وسيلة للعالج من هذا
«التنويم» باالنخراط في معسكرات
ت ــدري ــب ق ــاس ـي ــة ،ح ـيــث ي ـق ــوم جـنــود
سابقون بمراقبة املدمنني مــن خالل
ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأهـ ـي ــل ي ـخ ـض ـعــون
خاللها لفحوص نفسية وتــدريـبــات
بــدنـيــة مـكـثـفــة ل ـف ـتــرات ق ــد تـصــل إلــى
س ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ،ل ـك ــن أي عـ ـ ــاج مل ــرض
الحب؟ «عندما يصبح الــدواء ً
داء ،ما
الذي يعود ُيشفي»؟
«أحـ ـ ـب ـ ــك» ب ـم ـج ــرد أن تـ ـق ــال تـصـبــح
حـقـيـقــة إل ــى ح ــن .ال يــؤمــن الـعــاشــق
بالتأويل ،يعتبر كل كلمة عالمة على
ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال ش ــيء مـ ـت ـ ٌ
ـروك لــإيـحــاء
أو ال ـت ـن ـج ـيــم .م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ال ـعــاشــق
«الــرقـمــي» ال يحصل إال على أجوبة
غ ــامـ ـض ــة وعـ ــائ ـ ـمـ ــة .يـ ـط ــول ال ـغ ـي ــاب
ويلزمه تحمله ،فيتالعب بــه ُمنتجًا
ال ـل ـغــة ال ـت ــي ت ـب ــدأ مـهـمـتـهــا الـطــويـلــة
كشيء مضطرب ودون جدوى ،ثرثرة
ومــراوغــة وتـمـ ّـرغ فــي الــوحــل مــن أجل
حفنة هواء قادمة« .أريد رؤيتك فقط/
عـنــد غ ــروب الـشـمــس /بـكــل بساطة/
تغرب الشمس/
أريــد أن أراك عندما
ّ
ال شيء أكثر من ذلك» غنت كاسندرا
ّ
ويلسون االنتظار الذي يولد الشكوك
وال ـت ــوب ـي ــخ وال ــرغـ ـب ــات .وفـ ــي لـحـظــة
ُ
مـجـهــولــة تـفـتــح أب ـ ــواب ال ـن ـجــاة أم ــام
العاشق ،فينهض مثل نائمة الغابة
املـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــورة ويـ ـ ــرغـ ـ ــب فـ ـ ــي ال ـض ـح ــك
والبكاء في آن ،ألن أمله «يرافقه خلسة
ش ــيء آخ ــر يـقـتــرب م ــن الـنـكـتــة ،لكنه
ل ـي ــس ن ـك ـت ــة ،شـ ــيء ي ـث ـيــر ال ـه ـلــوســة،
ً
يشبه قليال إيماء منديل الساحر بعد
أداء خدعة».
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ثقافة وناس

ألبوم

َ
ْ
«وجد» أميمة الخليل

«ة»تحيي النكبة

بيروت والشام وفلسطين

محمد همدر
رغــم النقلة املوسيقية الـتــي عرفتها
أم ـي ـمــة ال ـخ ـل ـيــل م ــن مــرس ـيــل خليفة
الــى هاني سبليني ،ال تــزال صاحبة
ال ـص ــوت ال ــذي طـبــع ذاكــرت ـنــا وراف ــق
ليالي بيروت الحزينة ،ملتزمة الغناء
عن ألم الناس ومأساة األوطان .تملك
ك ــل امل ـس ــاح ــة الـ ـت ــي ت ـج ـع ـل ـ ّهــا تـغـنــي
ّ
الحب واألحــام من دون غــض النظر
عن األحــوال وما يجري حولها ،ومن
ُ
دون أن تحبط أو تيأس من التغيير
ّ
أو أقــلــه مــن التعبير ،كما حصل مع
عدد من فناني جيل األغنية امللتزمة
قضايا الناس.
ب ـع ــد م ـغ ـن ــاة «خ ـط ـب ــة األحـ ـ ـ ــد» ال ـتــي
تعاونت فيها مع الشاعر الفلسطيني
مروان مخول (األخبار ،)2015/4/17
ي ـ ــأت ـ ــي «وجـ ـ ـ ـ ـ ــد» الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـم ــع بــن
غنائها وع ــزف هــانــي سبليني على
البيانو والسوري باسل ّ
رجوب على
الساكسفون .األخير تعاون وسبليني
ت ـل ـح ـي ـنــا وت ــوزيـ ـع ــا ل ـل ـع ـمــل ال ـجــديــد
الـتــي تغني فيه أميمة تسع قصائد
ّ
والعامية للشعراء :هاني
بالفصحى
نديم ،جرمانوس جرمانوس ،مروان
ّ
مخول ،نزال الهندي ،وجيه البارودي
ورئيف خوري.
ً
ي ـفــرض «وجـ ــد» تـحـ ّـديــا جـمـيــا على
أم ـي ـم ــة ال ـت ــي ت ــراف ــق آل ـت ــن ف ـقــط فــي
تــريــو يجتمع فيه هــوى الـجــاز الــذي
يقترب منه رجوب ،وخبرة املوسيقى
التصويرية الذي يحترفها سبليني،
وشاعرية وحنني صــوت أميمة منذ

ً
أن بدأت صغيرة الغناء برفقة والدها
على العود قبل أن تتعرف بنت قرية
الفاكهة البقاعية إلى مرسيل خليفة
ويبدأ املشوار ِّفي بيروت.
لم ينجح املصنفون أو املعجبون في
ً
سجن أميمة طويال في خانة الصوت
ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري أو خ ــان ــة مـ ـنـ ـش ــدي زم ــن
الحرب ،فصوتها يستطيع أن يذهب
بها أبعد بكثير من التصنيف الذي
ســاد آن ــذاك .حــن ع ــادت الــى الساحة
بعد غياب في أواســط التسعينيات،
ّ
غــنــت ألسـمـهــان «ي ــا حبيبي ت ـعــال».
وظـ ـه ــرت ف ــي ط ـل ــة ولـ ـ ــون مــوسـيـقــي
جــديــديــن فــي الـبــومـهــا «أم ـي ـمــة» عــام
 .2000خالل السنوات األخيرة ،يظهر
بــوضــوح حـمــاس أمـيـمــة وسعادتها
بالغناء واعـتــاء الخشبات وإصــدار
عمل تلو آخر من دون إخفاء الحنني
وال ـح ــب ال ــدائ ـم ــن ل ـبــدايــات ـهــا .حتى
ع ـم ـل ـه ــا الـ ـج ــدي ــد «وج ـ ـ ـ ــد» ي ــذك ــره ــا
ب ـب ـســاطــة الـ ـب ــداي ــات .س ـت ـقــدم أمـيـمــة
«وج ـ ــد» م ــع بــاســل ّ
رج ـ ــوب وزوج ـهــا
ال ـ ـعـ ــازف واملـ ــؤلـ ــف ه ــان ــي سـبـلـيـنــي
على خشبة املـســرح وللجمهور قبل
تسجيله وإص ـ ــداره .عمل تغني فيه
لبيروت والشام وفلسطني في ذكرى
ّ
نـكـبـتـهــا ،وف ــي ظ ــل الـنـكـبــة الـجــديــدة
الـتــي تشهدها منطقتنا مــن حــروب
ّ
وتطرف.
وتهجير

ريما خشيش

أغنيات جديدة في «المدينة»
بـ ـم ــرافـ ـق ــة عـ ـ ـ ــازف الـ ـك ــونـ ـت ــرب ــاص
الهولندي طوني أوفــرووتــرّ ،
تقدم
ري ـم ــا خـشـيــش حـفـلــة ال ـي ــوم وغ ـدًا
فــي «مـســرح املــديـنــة» .حتى موعد
وصــول أوفــرووتــر الى لبنان وبدء
التمارين مع خشيش قبل يوم من
الـحـفـلــة ،كــانــت الـفـنــانــة اللبنانية

ُيحيي مقهى «ة مربوطة» الذكرى السابعة والستني
أفالم تحاكي جوانب مختلفة منها
للنكبة بعروض
ٍ
ـروب وشـتــات .وفي
ـ
ح
و
انتفاضات
ومــا لحقها من
ٍ
ٍ
هذه املناسبة ،يعرض املقهى اليوم فيلم التحريك
الوثائقي «املطلوبون ال ــ 2014( »18ـ ـ  75د) لعامر
شوملي (فلسطني) وبــول كــوان (ك ـنــدا) .يعود بنا
الـفـيـلــم إل ــى ب ـيــت س ــاح ــور ّع ــام  ،1987ح ــن قــامــت
االنـتـفــاضــة األول ــى فــي الـضــفــة الـغــربـيــة .مــن خــال
ّ
توثيقية ألهالي بيت ساحور
مقابالت
مزجه بني
ٍ
ورسومات متحركة ّ
تجسد  18بقرة ،يروي الشريط
ٍ
ّ
محتل راح يطارد أبقارًا تهدد «أمنه القومي».
قصة
ٍ
ّ
يومها ،قرر أهالي بيت ساحور مقاطعة املنتجات
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة وإنـ ـت ــاج الـحـلـيــب م ـح ـلـ ّـيــا ،فــأن ـشــأوا
مزرعة أبقار .لكن مع الوقت ،ومع استمرار مالحقة
االحتالل اإلسرائيلي لألبقار وتنكيله بأهالي بيت
ساحور إلخضاعهم ،اتخذت ّ
قصة األبـقــار منحى
مختلفًا ،فما بقي منها ّإل ذكرى انتفاضةٍ شعبيةٍّ
مجيد ٍة ماضية وأمل
ب ــانـ ـتـ ـف ــاض ــةٍ ج ــدي ــدة
ليست بمستحيلة.
يمتاز فيلم شوملي/
ك ـ ـ ـ ـ ــوان بـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــات ــه
الـ ـتـ ـقـ ـن ـ ّـي ــة والـ ـفـ ـن ـ ّـي ــة.
ت ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر رس ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــات
شـ ـ ــوم ـ ـ ـلـ ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــدع ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــةٍ سـ ـ ــاخـ ـ ــرة،
وتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ّـور امل ـ ـح ـ ـتـ ــل
بـ ـ ـغـ ـ ـب ـ ــاء ت ـ ـصـ ـ ّـرفـ ــاتـ ــه
وأف ـع ــال ــه الـعـنـجـهـ ّـيــة.
ك ــذل ــك ،ي ـم ـتــاز الـفـيـلــم
ّ
التوثيقية
بـمـقــاربـتــه
لـتـلــك املــرح ـلــة ،بعيدًا
ّ
صحافيةٍ  ،بل يغوص في
عن نقل األحداث بطريقةٍ
ً
ً
شخصنة القصة ،فيمنحها حياة جديدة كأسطور ٍة
ـات خ ـيــال ـيــةٍ  ،ك ـح ـيــوانــات ابــن
قــد ّي ـمــةٍ ع ــن شـخـصـيـ
ٍ ً
املقفع التي تنطق ساخرة من كل ما يجري حولها
ـس لـلـقـضـ ّـيــة ،وم ـت ــاج ــر ٍة بـلـحــم الـشـعــب
م ــن تـسـيـيـ ٍ
ودمه ،وتقول واحدة من املطلوبات الـ« :18باعونا...
اإلسرائيليني والفلسطينيني».
ُي ـق ـ ّـدم الـفـيـلــم ضـمــن عــرضــن .بـعــد ال ـعــرض ّ
األول،
يـنـضـ ّـم ال ـف ـنــان ال ـب ـصــري وامل ـخ ــرج عــامــر شوملي
عـبــر سـكــايــب إل ــى جـلـســة مـنــاقـشــة تــديــرهــا رانـيــة
م ـصــري ،املـسـتـشــارة فــي حملة مقاطعة إســرائـيــل.
ك ــذل ــكُ ،ي ـع ــرض خ ـ ّـال ن ـه ـ ْـار إح ـي ــاء ذكـ ــرى الـنـكـبــة
اليوم ،الفيديو الفني َ
ّ
محمد تميم).
«عـ َـرق»( ،فكرة
ّ
وبديكور يضج بذكريات األشياء
بحركةٍ سريعةٍ
ٍ
ّ
يصور العمل سيرة النازح الذي يالحقه
الصغيرة،
ّ
ال ـت ـشـ ّـرد أيـنـمــا ح ــط رح ــال ــه .ت ـش ـ ّـر ٌد ل ــم يـكـتــف بما
ً
يطارد الالجئني
أنتجته إسرائيل مباشرة ،بل راح
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني في كيانات الشتات املؤقتة .يتخلل
قصير يؤرشف التاريخ
فيلم
النهار أيضًا عــرض
ٍ
ٍ
ّ
الفلسطيني.
الشفوي
ّ
ّ
ويفتح املقهى أبوابه اليوم لكل رواده ،داعيًا إياهم
إل ــى م ـشــارك ـتــه إح ـي ــاء ذكـ ــرى نـكـبــة فـلـسـطــن عبر
ّ
أرشفة التاريخ والحفاظ عليه ونقله ،عل العائدين
إلــى أرضـهــم ،ولــو بعد حــن ،يــأخــذون ما احتفظنا
ل ـهــم ب ــه ،ف ـي ـع ــودوا ي ـغــرســونــه ف ــي األرض وت ـعــود
دم وموت.
األرض تزهر غير ٍ

يطل عامر
شوملي
في لقاء
عبر سكايب

موعد

ساندي الراسي

ال طريق إال المقاومة

أريج أبو حرب

أم ـي ـم ــة ال ـخ ـل ـي ــل ،ب ــاس ــل ّ
رجـ ـ ـ ــوب وه ــان ــي
سبليني في «وجد» 20:30 :مساء  16و17
أيار (مايو) ـ ـ «مسرح مونو» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/218078 :

ّ
غير متأكدة ّمن البرنامج .بطبيعة
الحالّ ،
تقر بأنه سيتضمن أغنيات
جـ ــديـ ــدة ع ـم ـلــت ع ـل ـي ـهــا مـ ــع رب ـيــع
مروة ضمن مشروع تناول أشعار
إيتل عدنان .كما ستتخلل األمسية
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ق ــدي ـم ــة
اشـتـهــرت بتقديمها .الـبــرنــامــج ال
ً
يـصـبــح ك ــام ــا إال ب ـعــد ال ـت ـمــاريــن
ورؤية ما يليق بالكونترباص .وال
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مشروع مع
ربيع مروة حول أشعار
إيتل عدنان

تخفي أن مقطوعات جديدة عملت
ّ
ستقدمها
عليها أللبومها الجديد
ضمن األمسية إذا الءمت اآللة.
املـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـلـ ــت ف ـي ـهــا
خـشـيــش مــع أوف ــرووت ــر فــي لبنان
كــان عــام  2007في «مــونــو» .الحقًا،
زارا مصر واألردن والبحرين .ورغم
الشرقي وهذه
أن الجمع بني الغناء ً
اآللة التي نصنفها عادة غربية ،قد
ال يبدو مألوفًا ،فالفنانة ّ
ميالة جدًا
ّ
اليه .تقول« :إنها آلة تليق بالصوت
النسائي ،وموجودة في املوسيقى
العربية ،لكن استخدامها مختلف
عن دورهــا في املوسيقى الغربية.
هــي ليست مــن اآلالت الـتــي تــؤدي
لـحـنــا .وال يزعجني ذل ــك ،بــل على
ال ـ ـع ـ ـكـ ــس ،ف ـ ـفـ ــي ذلـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــروج عــن

الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي .ت ـم ـن ـح ـنــي نـ ــوعـ ــا مــن
ـازمــة
الـحــريــة وتــؤمــن الـفــراغــات الـ ّ
ك ــي أشـ ـع ــر ب ــال ــراح ــة ح ــن أغ ــن ــي.
الكونترباص تعزف قرب املغنى».
تعمل خشيش حاليًا على أسطوانة
ّ
تسجلها ،وما زالت في
جديدة ،لم
مرحلة التوزيع .بعد ألبوم «هوى
ـ م ــوش ـح ــات» وألـ ـب ــوم «مـ ــن سحر
ع ـي ــون ــك» ال ـ ــذي اس ـت ـع ــاد أغ ـن ـيــات
لـ ـصـ ـب ــاح ،ت ـع ـم ــل ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة عـلــى
أغنيات جديدة ،يعود بعضها إلى
املشروع الذي عملت عليه مع ربيع
مـ ـ ــروة ،وهـ ــو ت ـح ـيــة الـ ــى ال ـشــاعــرة
إيتل عدنان ،ونصوص لفؤاد عبد
الحميد.
ت ـح ـلــم خ ـش ـيــش ب ــإك ـم ــال م ــا تــريــد
إنجازه ،واألهم أن يصل الى الناس.
ّ
ترى أن املشكلة األساسية في الفن
وكــل جوانب الحياة اليوم أننا لم
نعد نعيش في عصر إبداع .تقول:
«ه ـن ــاك ان ـح ـط ــاط ف ــي ك ــل ش ــيء ال
في املوسيقى فقط ،بل في حياتنا
أيضًا .واملوسيقى ما هي اال مرآة
للحياة التي نعيشها لألسف».
ح ـف ـلــة ري ـم ــا خ ـش ـي ــش 20:30 :م ـســاء
اليوم وغـدًا ـ ـ «مسرح املدينة» (الحمرا)
ـ لالستعالم03/284715 :

«املطلوبون ل ـ  »18لعامر شوملي وبــول كــوان ـ ـ عرضان
الليلة ( 18:30و)20:30ـ ـ «ة مربوطة» (الحمرا) ـ ـ لالستعالم:
350274/01
ْ
 َ«عـ ـ َـرق» ملحمد تميم و»الـتــاريــخ الـشـفــوي الفلسطيني»:عروض متواصلة خالل النهار
الوثائقي «املطلوبون الـ 2014( »18ـ  75د) لعامر شوملي
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نزيه أبو عفش

رسالة كان

يوميات ناقصة
ما ُعر َض عليّ:
ِ

شارليز ثيرون في مشهد من «ماد ماكس ،طريق الغضب» لجورج ميلر

كان ـ عثمان تزغارت
كانت املفارقة فاقعة عصر أمس
ب ـ ــن م ـظ ـه ــر الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ش ــارل ـي ــز
ث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون ،وه ـ ـ ـ ــي ت ـ ـخ ـ ـتـ ــال ع ـل ــى
البساط األحـمــر بكامل زينتها،
وبــن ال ـصــورة ال ـســوداويــة التي
ظهرت بها في فيلم «ماد ماكس،
طــريــق ال ـغ ـضــب» ل ـجــورج ميلر.
امل ـع ـلــم االسـ ـت ــرال ــي حـ ــرص على
كسر الصورة النمطية لحسناء
ه ــول ـي ــوود ال ـق ــادم ــة م ــن جـنــوب
افــريـقـيــا .للظفر بـشــرف تقمص
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــرة األش ـ ـهـ ــر
ف ــي الـسـيـنـمــا «فـ ــوريـ ــوزا» الـتــي
س ـبــق أن ت ـن ــاوب ــت ع ـلــى أدائ ـه ــا
فــي أف ــام «م ــاد مــاكــس» الـثــاثــة
ال ـســاب ـقــة ،االس ـتــرال ـي ـتــان ج ــوان
ص ـ ــام ـ ــوي ـ ــل ( )١٩٧٩وبـ ــريـ ــس
سبنس ( )١٩٨١واألميركية تينا
تيرنر ( ،)١٩٨٥اشترط ميلر على
ث ـي ــرون ال ـظ ـهــور حـلـيـقــة ال ــرأس،
وقــد تـفـ ّٓـحــم النصف الـعـلــوي من
وجهها ورأسها من آثــار حروق
نجمت عــن حــادث دراج ــة نارية!
ولم يكن مفاجئًا أن يشكل «ماد

«الملتقى العلمائي»
يحيي ذكرى النكبة
ً
إحياء للذكرى الـ 67للنكبة ،يعقد
«امللتقى العلمائي العاملي من أجل
فلسطني» مؤتمره غدًا على مدى
 3أيام .كل الجلسات ستنحصر
في البحث في الشأن الفلسطيني
ومحوريته .أولى الجلسات (5/16
ــ )20:30تتزامن مع االحتفال بذكرى
«اإلسراء واملعراج» .ولهذه الغاية
سيقيم امللتقى مهرجانًا يتضمن
بدوره تكريمًا لشهداء «العودة»
الذين قضوا برصاص االحتالل
في  15أيار (مايو) .2011الجلسة
الثانية ( 5/17ـ من الساعة 9:00
حتى  )16:30ستتضمن عرضًا
تفصيليًا للمخاطر التي ّ
تهدد
القدس واملسجد األقصى من خالل
عرض وثائقي ودراسة بحثية.
اليوم الثالث واألخير ( 5/18ـ من
ّ
سيتميز
الساعة  9:00حتى ،)18:00
بمشاركة علمائية من غزة عبر
األقمار الصناعية.

«امللتقى العلمائي العاملي من أجل
فلسطني» :من  16حتى  18أيار
(مايو) ـ مطعم الساحة (طريق املطار).
لالستعالم71/389512 :

مسيح على
دراجة نارية...
يلهب الكروازيت
ماكس» العائد إلى الشاشة بعد
ثالثني سنة من الغياب ،الحدث
األبرز هذه السنة ،في استعراض
البساط األحمر .هذه الشخصية
الـتــي خــرجــت مــن مخيلة جــورج
ميلر الخصبة أي ــام ك ــان طبيبًا
ش ــاب ــا ف ــي «م ـس ـت ـش ـفــى سـيــدنــي
املـ ــركـ ــزي» أواخـ ـ ــر الـسـبـعـيـنــات،
عرفت نجاحًا عامليًا على الفور.
«م ــاك ــس» ال ـش ــاب امل ـت ـمــرد ال ــذي
ي ـت ـق ـلــب بـ ــن مـ ـغ ــام ــرة وأخ ـ ـ ــرى،
فـ ــي رح ـ ــات ت ـي ــه ط ــويـ ـل ــة ،عـلــى
مـ ــن دراجـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـنـ ــاريـ ــة ،ت ـحــول

رم ـ ـ ـزًا ل ــأزم ــة ال ــوج ــودي ــة ال ـتــي
ت ـ ــول ـ ــدت ل ـ ـ ــدى ش ـ ـبـ ــاب الـ ـع ــال ــم،
ف ــي نـهــايــة الـسـبـعـيـنــات وبــدايــة
الثمانينات ،بعدما بدأت تتبخر
أحـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الستينية.
الـشـعـبـيــة الـعــاملـيــة ال ـتــي يحظى
بها «ماد ماكس» وخولته البقاء
ً
ماثال في األذه ــان ،والـعــودة الى
واجهة الشاشات العاملية (بدأت
ع ــروض ــه ال ـت ـج ــاري ــة ت ــزام ـن ــا مع
ع ــرض ــه ف ــي «ك ـ ـ ــان» أمـ ـ ــس) بـعــد
مــرور  ٣٦سنة على ابتكار هذه

الشخصية (عام  ،)١٩٧٩وثالثني
س ـنــة ع ـلــى آخـ ــر ظ ـه ــور ل ــه على
ال ـش ــاش ــة (ع ـ ــام  ،)١٩٨٥فـ ٓـســرهــا
جـ ــورج مـيـلــر أم ــس ف ــي املــؤتـمــر
الصحافي للفيلم ،بقوله« :هذه
الشخصية املتمردة ،التي ترفض
الـظـلــم وت ـت ـصــدى ل ــأش ــرار ،هي
أشـ ـب ــه بـ ـ ـ م ـس ـي ــح عـ ـص ــري عـلــى
دراجة نارية»!
ل ـكــن ه ــذه الـ ـع ــودة املــوف ـقــة الـتــي
ُ
اســتـقـبـلــت بـكـثـيــر م ــن ال ـح ـفــاوة،
ن ـق ــدي ــا وجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا ،ال يـمـكــن
تفسيرها فقط باإلشكالية األزلية
املتعلقة بثنائية الـخـيــر والـشــر
أو ب ـ ـصـ ــراع األجـ ـ ـي ـ ــال وال ـت ـم ــرد
ال ـش ـب ــاب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل إحـ ــدى
التيمات األثيرة للفن السابع .لقد
حــرص جــورج ميلر على تطعيم
ق ـص ــة ه ـ ــذه ال ـن ـس ـخ ــة ال ـج ــدي ــدة
مــن «م ــاد مــاكــس» بلمسات ذات
م ـن ـح ــى بـ ـيـ ـئ ــي ،مل ـ ـسـ ــايـ ــرة روح
ال ـع ـص ــر .األشـ ـ ـ ــرار ال ــذي ــن ك ــان ــوا
س ــارق ــي الـنـفــط ومـحـتـكــريــه عــام
 ،١٩٧٩أصبحوا محتكرين لثروة
أخرى أصبحت نــادرة في نسخة
 ،٢٠١٥وهي املاء!

ّ ُ
ُ
لشد ما أ ِبغضك.
املصارع العنيد ،يا غريمي،
أيها
بتَ ،
أنا ِتع ُ
وأنت ال تيأس.
ُ
ْ
يمكن أن أفعله؟
فإذن ،قل لي ما الذي
قل لي!...
.. ..
ْ
ُ
أقترح عليك هذه الصفقة:
حسنًا! ها أنا
ْ
ُ
نقتسم الجائزة.
ْ
َ
تموت
أنت
َ
وأنا ُأ ّ ُ
حتفل.
هيئ لجناز ِت َك الورد ...وأ ِ
2014/6/30

غوغاء
ُّ ُ َ
ُ َّ
ُ َ
أبغضه وأت ِقيه
كل ما تش ُّم منه رائحة ت َع ُّصب...
ّ
األوطان ،أو الشعوب،
ْإن كان مما يتصل بالسماوات ،أو
ِ
طعوم
ـات ،أو حتى
ـات والـثـقــافـ ِ
ـارات ،أو الـلـغـ ِ
أو الـحـضـ ِ
ِ
تصنيف الرياضيني.
وقوائم
الشراب
ومذاقات
الفاكه ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
يسميه ُ
ّأما ما ّ
«الحس الشعبي»
الناس عادة
ّ
فال يعني لي إل شيئًا واحدًا :الغوغاء.
2014/6/26
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ٌ
عدن
أيضًا...

سعدي يوسف

َ
عدن ؟
ماذا لو اني اآلن في ٍ
سأمضي  ،هادئًا  ،نحو «التواهي»...
َُ
ْ
ُ
هواء
يعبق  ،من
والقميص ّالرط ُب ،
ِ
البحر .
ِ
ً
الجمارك سوف أستأني قليال
في باب
ِ
الكنيسة
أطالل
ثم أمشي  ،نحو
ِ
ِ
ُ
سوف أدخل:
َ
َ َّ
َ
ُ
البلى
ثم أمسح من ٍ
تراب أسو ٍد  ،لوح ِ
...
ّ ٌ
ارة غرقى أراهم يمألون مقاعدَ
بح
اللوح العتيق .
ِ
ً
َ ِ َ
أرى  ،هنالك  ،بينهم  ،لي رفقة ...

ُ
وأصيح :
ُ
أحمد !
يا ّ
زكي !
ُ
سعيد !
ويا
ويا
ويا ...
َ
ُ
ُ
إني قطعت الكون من أقصاه  ،كي
آتي إليكم يا رفاقي
ً
َ ْ ُ
فـلـتـفيقوا لحظة
ُ
رأس
بماء
إني أتيت لكم ٍ
ٍ
سائغ من ِ
رضوى
ُ ُ
الحمراء
بالراية
جئتكم
ِ
ِ
ُ
رايتكم
ِ ُ
ْ
ْ
سأحملها  ،وإن وهنت ذراعي ...

«في ّالخفاء»
للمصور
اليمني إيبي
إبراهيم
()2010

2
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كلمات

ذكرى
الذاكرة
 vsالموت
بيار أبي صعب
«مسموح أن نتوهم… مسموح أن نحلم…
مسموح… لكن حذار أن يتحول الخيال
إلى واقع» .من اآلخرة يخاطبنا سعد الله
ّ
ونوس ( )1997 - 1941في ذكرى رحيله
الـ  .18هذه الجملة من «امللك هو امللك»
تبدو راهنة ،قابلة للقراءة على أكثر من
ّ
بالتقدم
مستوى .الكاتب السوري الذي حلم
ّ
والديموقراطية وتحرير
والتغيير ،بالعدالة
فلسطني ،بمجتمع أفضل ،وأنظمة ّ
عربية
ّ
للشرعية وحقوق
أكثر انفتاحًا واحترامًا
اإلنسان وسعادة الناس وحقوقهم…
كيف تراه ينظر إلى الواقع العربي اليوم،
إلى الحلم الذي انقلب كابوسًا ،إلى بلده
ّ
ّ
مختلف أشكال
الجريح ،املمزق ،املوزع ّ على ّ
االستبداد والظلم والردة والتخلف؟ الواقع ال
يأتي مطابقًا ألحالمنا دائمًا ،ومن النزاهة أن
نعترف بذلك ،من دون أن نهادن االستبداد
أو نبرر له .الواقع ال يأتي مطابقًا ألحالمنا
دائمًا ،وعلينا عند ذاك ،في قلب الكارثة،
أن نحاول ّ
التمسك بأحالمنا .العودة اليوم
إلى صاحب «حفلة سمر…» و«منمنمات
ّ
تاريخية» ،جزء من هذا التمرين :البحث
عن ثوابت وسط هذا الزلزال الكبير .عن
إبداع ورؤيا وقيم وأفكار تجمع ّ
وتوحد ،عن
ميراث روحي وفكري ووطني عابر للخنادق
التي لن تتركنا إال أيتامًا :أيتام املشروع
النهضوي ،أيتام الفكر التنويري («ما أتعس
حالنا إذا كان علماء األمة يسمون االجتهاد
ّ
الديمقراطية
كفرًا» /املنمنمات) ،أيتام
ّ
ّ
الوطنية واألحالم
والعلمانية ،أيتام القيم
ّ
ّ
القومية بمواجهة إسرائيل (سند «ثوار»
آخر زمن ،فالغاية تبرر الوسيلة… أليس
كذلك؟) ،أيتام مشروع مناهضة االستعمار
(هذا االستعمار الذي بات راعيًا لـ«الربيع
العربي»)« .كم ّ
مرة هزمتنا الخيانة من دون
قتال» (املنمنات) .نعود اآلن إلى مسيرة
ّ
سعد اله ونوس ،كمن يتمسك بخشبة
خالص ،أو يبحث عن بصيص أمل في الليل
املديد .نعود إلى رمز املثقف النقدي امللتزم
ّ
الجماعية ّ
وعرى
واملبدع ،الذي نكأ الجراح
الواقع املريض .نعود إلى نصوصه املؤسسة
لـ«مسرح عربي جديد» ،إلى تنظيراته
ّ
ّ
الجماليات التي اشتغل
النقدية ،إلى
وكتاباته
عليها جامعًا بيسكاتور والقباني ،بريخت
وبيراندلو ،جان جينيه وميخائيل رومان،
بيتر فايس وابن دانيال ،هموم الجماعة
ّ
و«االحتفالية»،
وتطلعات الفرد« ،التسييس»
املسرح الغربي الذي ّ
ألم به وتقاليد الفرجة
ّ
الشعبية .نحاول أن نبحث في كل ما قال
ً
وكتب وفعل ،وصوال إلى كتابه «عن الذاكرة
واملوت» ،عن عناصر لفهم اللحظة الفظيعة
ّ
التي تحاصرنا .ترى لو أن ونوس هنا… ال،
َ
لنتفاد هذه اللعبة العقيمة.
ال،
لقد ّ
تحولت األحالم إلى واقع كابوسي ،لكن
ذلك لن يمنعنا من أن نعاود الحلم نفسه،
ونحسنه أو ّ
ّ
نكيفه .لن ننقلب على أنفسنا،
ّ
لن نستسلم للخيبة .يذكرنا ونوس اليوم
ً
بأن علينا معًا مواصلة «تعرية الواقع» بدال
من أسطرته ،وممارسة «التحريض» ال
ّ
«التفريغ» .حذار يا ورثة ونوس من الخطاب
االستالبي األجوف« .من ليل بغداد العميق
نحدثكم .من ليل الويل واملوت والجثث
نحدثكم» (اململوك جابر) .علينا  -في «بالد
أضيق من الحب» تتسع لنا جميعًا ،أن نعيد
النظر بالفكرة واألداء ،من خالل نقد صارم،
ّ
كما ّ
عودنا سعد الله ونوس .نستحضر
أعمال املرحلة األخيرة تحديدًا« :طقوس
ّ
ّ
مسرحية «الربيع»
والتحوالت» هي
اإلشارات
املجهض بامتياز .أعيدوا قراءتها ،أعيدوا
تقديمها على الخشبة .نلتقي اليوم سعد الله
ّ
ّ
مستمرة ،وهزائم
ونوس على أبواب «نكسة»
لم تعد تحصى .نسأله ،كي نسترشد
بفلسطني ،وكانت امتدادًا لسوريا األخرى
التي حلم وآمن بها ،وبنى مع حفنة من
املثقفني واملبدعني الكبار بعض أساساتها.
نشهر الذاكرة في مواجهة املوت ،التنوير في
مواجهة التكفير .نستعيد حديثه الطويل
العذب املتعب ،وسط األلم ،مع عمر أميراالي،
لنستمد ترياقًا ضد اليأس ،ضد السرطان
الذي كان عنده موازيًا إلسرائيل ولالنحطاط
العربي .نعيد قراءة رسالته الشهيرة في
«يوم املسرح العاملي» ( .)1996كال ،لسنا
محكومني بالعدم… بل باألمل .ولو بعد
انتهاء هذا الكابوس العربي الطويل.

َّسعد الله ونوس...

تبدد الحلم وانـطوى
أراد أن يهزم الصمت
ّ
بحمى الكتابة واستكشاف
مكمن األلم بمبضع آخر.
شهد خريطة البالد
ماذا لو ّ
وهي تتمزق تحت وطأة
الحرب الشرسة؟ هل سيعيد
صرخة بطل مسرحيته
«األيام المخمورة»« :ما
ّ
أشد وحشة هذا العالم»،
الغبرا»
أم يواجه «أبو سعيد ً
الذي خرج من قبره مرة
أخرى ،كي يتهم أحفاد أبي
خليل القباني ،بنشر الفسق
والمراذل؟ فواتير كثيرة
تراكمت في ذكرى غياب
المسرحي السوري الـ  ،18من
دون أن ّ
يسددها تالميذه ،أو
أن يجيبوا عن أسئلته األخيرة،
أو أن يواصلوا تفتيشه عن
الحقيقة التي صارت «إبرة
في مزبلة»

خليل صويلح
يكتب سعد الله ونــوس ( 27مارس
 15 - 1941مــايــو  )1997فــي رســالــة
قديمة إلــى صديقه إبــراهـيــم وطفي
املقيم فــي فرانكفورت (مــؤرخــة عام
« :)1957إنـنــا محكومون باليأس»،
عقود على كتابة
لكنه سيقوم ـ بعد
ٍ
هـ ــذه ال ـع ـب ــارة ـ ـ ـ ب ـت ـحــويــل م ـجــراهــا
إلــى «إنـنــا محكومون بــاألمــل» .بني
ال ـيــأس واألمـ ــل ع ـبــرت م ـيــاه كـثـيــرة،
وضـ ـع ــت ص ــاح ــب «م ـ ـغـ ــامـ ــرة رأس
املـمـلــوك جــابــر» فــي لـ ّـجــة العاصفة،
ّ
لـجـهــة ال ـت ـح ــولت ال ـتــي ط ــرأت على
مواقفه ونصوصه وخيباته ،وربما
ل ــو عـ ــاش هـ ــذه «األي ـ ـ ــام امل ـخ ـم ــورة»
لـ ـك ــان أع ـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة إلـ ـ ــى أص ـل ـهــا
األول ،ون ـح ــن ن ــدخ ــل نـفـقــا غــامـضــا
مــن احـتـمــاالت ال ـغــرق .الـكـنــوز التي
أودعها املسرحي الراحل في أرشيف
امل ـس ــرح الـ ـس ــوري ،ل ــم يـقــربـهــا أح ــد،
ّ
خـ ــال سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب .ظ ــل ــت هــذه
ال ـن ـص ــوص اإلش ـك ــال ـي ــة ب ـم ـنــأى عن
الخشبة رغم أهميتها القصوى في
تشريح مــا يـحــدث ال ـيــوم ،إذ لطاملا
اقتحمت نصوصه املناطق الشائكة
فــي عــاقــة الـفــرد بالسلطة ،ومعنى
الـخـيـبــة وال ـخ ـيــانــة وال ـق ـمــع ،وكـيــف
يـكــون املـســرح بــرزخــا نحو األسئلة
قفص
الكبرى لجيل وجد نفسه في
ٍ
ّ
ضيق يعوم في مستنقع الهزائم.
مــن هـنــا كــانــت شــراكـتــه مــع املـخــرج
الــراحــل ف ــواز الـســاجــر فــي منتصف
الـسـبـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ـن ـصــرم،
ال ـعــائــد لـلـتــو م ــن مــوس ـكــو ،بمثابة
ّ
املحرمة التي
طوق نجاة ،أو التفاحة
ّ
كان يتطلع إلى قطفها من الشجرة
العالية.
ّ
أثمر هذا اللقاء اإلبداعي الخلق عن
تــأسـيــس «امل ـس ــرح الـتـجــريـبــي» في

ّ
ـروض الفتة ،شكلت منعطفًا حادًا
عـ
ٍ
فــي تــاريــخ امل ـســرح ال ـس ــوري ،ســواء
نصوص
على صعيد االشتباك مع
ّ ٍ
املحلية،
عاملية وسحبها إلى بساط
أو عـلــى صعيد املـغــامــرة املسرحية
ّ
وزج ـ ـهـ ــا ف ــي أتـ ـ ــون ال ـت ـج ــري ــب ،كـمــا
ً
فعال أوال ،في عرض «رحلة حنظلة
م ــن الـغـفـلــة إل ــى ال ـي ـق ـظــة» ،املقتبس
ع ــن م ـســرح ـيــة ب ـي ـتــر ف ــاي ــس «ك ـيــف
اسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ الـ ـسـ ـي ــد م ــوك ـن ـب ـي ــت مــن
آالمــه» .ثالث تجارب مهمة ،أنعشت
الخشبة ،مثلما أنعشت الشريكني،
ق ـبــل أن يـنـطـفــئ فـ ــواز ال ـســاجــر إثــر
أزمــة قلبية ( 16أي ــار /مايو ،)1988
مــا أرغ ــم سـعــد ًال ـلــه عـلــى أن يعيش
مـ ـنـ ـف ــردًا ،خ ـي ـب ــة إض ــافـ ـي ــة ،ووج ـع ــا
ً
روح ـي ــا ،وصـمـتــا ط ــوي ــا ،انـتـهــى به
إل ــى س ــرطــان ال ـحـن ـجــرة .زلـ ــزال آخــر
عــاشــه صــاحــب «املـلــك هــو املـلــك» مع
هـبــوب نكبة ح ــرب الخليج األول ــى،
أو ما سماه «الخفقة السوداء ألعالم
الـخـيـبــة» وفـقــا العـتــرافــاتــه األخـيــرة
ف ـ ــي شـ ــريـ ــط ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي الـ ــراحـ ــل
عـمــر أم ـيــرالي «ه ـنــاك أش ـيــاء كثيرة
ك ــان يـمـكــن أن يـتـحـ ّـدث عـنـهــا امل ــرء»
( .)1997ك ــان الــرجــل يـحـتـضــر ،كما

قـطــرات أنـبــوب الـسـيــروم ،مـمـ ّـددًا في
سرير املستشفى ،بـ«مزاج جنائزي»
بــدا أنــه املشهد األخ ـيــر ،قبل إســدال
ال ـس ـت ــارة ع ـلــى ح ـيــاتــه ملـ ـ ّـرة أخ ـي ــرة.
إث ـ ــر ه ــزي ـم ــة «م ـ ـسـ ــرح ال ـت ـس ـي ـيــس»
ّ
«التحوالت الفاجرة»
تحت ضربات
ً
امل ـ ـسـ ــرح ال ـ ـ ــذي داف ـ ـ ــع ع ـن ــه ط ــوي ــا،
فـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــوصـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ب ـ ــذرائ ـ ــع

ما مصير مذكراته التي
أنجزها قبل رحيله في عشرة
دفاتر ،وهل سترى النور قريبًا ،أم
ستبقى طي األدراج؟
إيــديــولــوجـيــة ،وخ ـطــاب تـنــويــري أو
ط ـل ـي ـعــي ،ت ـب ـ ّـن ل ــه الحـ ـق ــا ،صـعــوبــة
ت ــرسـ ـي ــخ مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه املـ ـف ــاهـ ـي ــم ،أو
التأسيس عليها ،سيلتفت صاحب
ّ
والتحوالت» إلى
«طقوس اإلشارات
ّ
َ
مسرحة القهر ،انطالقًا مــن الخلية
ال ـص ـغ ــرى ل ـل ـع ـقــل الـ ـع ــرب ــي ،كــاشـفــا
ع ــن أوج ـ ــاع الـ ـف ــرد ،وال ـت ـق ــاط الـقـهــر
الكامن في أعماق الجماعة ،وإذا بنا

أم ــام عقل مـهــزوم تاريخيًا ،وعــدالــة
م ـف ـقــودة ،وسـلـطــة مـسـتـبــدة ،حـ ّـولــت
اإلن ـس ــان الـعــربــي إل ــى كــائــن مقهور
يعيش فــي قفص .أراد إذًا ،أن يهزم
الصمت ّ
بحمى الكتابة واستكشاف
مكمن األلم بمبضع آخر .هكذا ،أنجز
خ ـيــرة عـلــى فــراش
خ ــال سـنــواتــه األ ً
امل ـ ـ ــرض ،م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـن ـصــوص
املـهـمــة بـمـنــاوشــة الـيــومــي والــراهــن
والحميمي ،واستبطان بنية التفكير
العربي ،ومشكالت املجتمع املعاصر
كما فــي «أح ــام شـقـيــة» ،و«ي ــوم من
زمــانـنــا» ،و«األي ــام املـخـمــورة» .كأنه
اكتشف متأخرًا ،أن مقارعة التاريخ
وحده ليست كافية ملواجهة العطب.
ومـ ــا ان ــدح ــار امل ـث ـقــف ال ـع ـض ــوي إال
محصلة ألبـشــع أش ـكــال االضـطـهــاد
والتهميش واالستبداد التي وقعت
عليه .يقول بـمــرارة وأســى ،في أحد
حواراته األخيرة «املسرح ليس بؤرة
ّ
مخيبًا
ان ـت ـفــاضــة .ك ــان االس ـت ـن ـتــاج
ُ
وم ّرًا ،وكان الحلم ينأى منطويًا في
ّ
س ــراب أو وه ــم ،ن ـع ــم ...ت ـبــدد الحلم
وانطوى».
في الخندق اآلخر للكتابة املسرحية،
سـ ـع ــى إلـ ـ ــى قـ ـض ــاي ــا س ـج ــال ـي ــة مــن
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كلمات

ّ
«صمت» صارخ في البرية
ّ
ـوع آخ ــر ،تتعلق بالفساد والحب
نـ ٍ
وال ــرغ ـب ــة وال ـح ــري ــة ،املـ ـف ــردات الـتــي
أه ـم ـل ـه ــا فـ ــي ن ـص ــوص ــه امل ـس ـ ّـي ـس ــة،
محمولة على هتاف شعري ،وسرد
متوتر ،ال يعبآن بمتطلبات العرض
امل ـ ـسـ ــرحـ ــي ،إذ «تـ ـضـ ـط ــرب ال ــرؤي ــة
ّ
ويـ ـخـ ـت ــل الـ ـيـ ـق ــن» .وس ـ ـ ــوف تـهـتــف
«غـ ـ ـ ـ ــادة» ب ـط ـ ًل ــة م ـس ــرح ـي ــة «أحـ ـ ــام
ّ
هذه
شـقــيــة» قــائـلــة «أي ــن الشعر فــي ّ
الدنيا؟ ال الحلم ممكن ،وال التمني
مـمـكــن .ال ش ــيء إال الـظـلــم واملـ ــوت».
هـ ـ ـك ـ ــذا ن ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف إلـ ـ ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــات
ت ـ ـ ـتـ ـ ــأرجـ ـ ــح فـ ـ ـ ـ ــوق حـ ـ ـب ـ ــال الـ ــرغ ـ ـبـ ــة
واالن ـع ـت ــاق واالن ـت ـح ــار ،ف ــي محيط
عائلي مضطرب ،كترجيع ملشكالت
كـبــرى تـنـطــوي عـلــى حـطــام جمعي،
ووجــع تاريخي يتناسل من شقوق
ّ
فالتمرد
ج ــدران آيـلــة إلــى الـسـقــوط،
ل ــدي ــه ل ــم ي ـع ــد امل ـ ـحـ ـ ّـرض األس ــاس ــي
فــي الكتابة ،بقدر اهتمامه بتعرية
أمـ ـ ـ ــراض م ـج ـت ـمــع م ـك ـ ّـب ــل ب ــأص ـف ــاد
األعـ ـ ـ ــراف وال ـت ـق ـ ّـي ــة والـ ــزيـ ــف .ه ـكــذا
تـتــاقــى فــي أعـمــالــه ،وفـقــا ملــا تقوله
خالدة سعيد «صنعة الحرفي ،إلهام
الــرائــي ،ذخـيــرة الـحـكــواتــي ،بصيرة
ّ
امل ـحــلــل ومــوه ـبــة اب ـت ــداع األســاطـيــر
والرموز .مهندس منظومات ورؤى،
ّ
ّ
وتحول ،صانع
رسام مسارات عبور
ّ
كـنــايــات وأم ـثــوالت ونــحــات رم ــوز».
ولكن ماذا لو شهد سعد الله ونوس
ّ
مشهد خريطة الـبــاد وهــي تتمزق
تـحــت وطـ ــأة ال ـح ــرب ال ـشــرســة ،ومــا
هـ ــي املـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي سـ ـيـ ـق ــوم بـهــا
لنصوصه ومواقفه؟ ومــاذا سيقول
عن مسرح يحتضر ،وساحة ثقافية
ّ
تحرسها فــزاعــات محشوة بالقش،
وم ـص ـح ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـج ـن ــون؟ هــل
س ـي ـع ـيــد ص ــرخ ــة ب ـط ــل مـســرحـيـتــه
«األيــام املخمورة»« :مــا أشـ ّـد وحشة
هــذا الـعــالــم» ،أم يــواجــه «أب ــو سعيد
ال ـغ ـب ــرا» الـ ــذي خ ــرج م ــن ق ـب ــره م ـ ّـرة
أخ ــرى ،كــي يتهم أح ـفــاد أب ــي خليل
ال ـق ـب ــان ــي ،ب ـن ـشــر ال ـف ـســق وامل ـ ـ ــراذل؟
فواتير كثيرة تراكمت في غيابه الـ
 ،18مــن دون أن يـسـ ّـددهــا تــامـيــذه،
أو أن يجيبوا عــن أسئلته األخـيــرة
ّ
ً
ّ
«أيقنت أن في العائلة ّدمــا يتستر
عليه الجميع ،وأيقنت أني لن أستقر
في اسمي وهويتي إال إذا اكتشفت
ال ـ ّ
ـدم ــل وف ـق ــأت ــه» ،كـمــا سـيـفـتــش عن
الحقيقة ،وإذا بها «إبرة في مزبلة»
(«األي ـ ــام امل ـخ ـم ــورة») .ه ــذا الـتـحـ ّـول
ف ــي اه ـت ـم ــام ــات ــه ،يـسـتـجـيــب عمليًا
إلى شكوكه وقلقه حيال السرديات
ً
ال ـك ـبــرى ال ـتــي ان ـخ ــرط فـيـهــا طــويــا
ع ـبــر م ــروح ــة واس ـع ــة م ــن الـعـتـبــات
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي خ ــاضـ ـه ــا بـيـقــن
امل ـث ـقــف ال ـت ـنــويــري ،لـجـهــة تــوظـيــف
أشكال الفرجة التراثية ،واستثمار
ش ـخ ـص ـيــة الـ ـحـ ـك ــوات ــي ،واق ـت ـب ــاس
ال ـح ـك ــاي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،إل ـ ــى م ـســاء لــة
ال ـس ـل ـط ــة والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،ثـ ــم م ـغ ــام ــرة
ً
ال ـت ـجــريــب ،وصـ ــوال إل ــى ال ـســرديــات
ال ـص ـغ ــرى امل ـت ـم ـث ـلــة بـ ـش ــؤون ال ـفــرد
املـقـمــوع ،وربـطـهــا عـضــويــا بـمــا هو
جـمـعــي ،مغلقًا ال ــدائ ــرة عـلــى أسئلة
ال ـ ـهـ ــويـ ــات الـ ـصـ ـغ ــرى وس ـي ــاق ــات ـه ــا
العامة املضطربة ،مــن دون إســراف
ً
درامـ ـ ــي ،مـنـشـغــا ف ــي الـتـنـقـيــب عن
الدمامل التي أرهقت الجسد املأزوم
ُ
ّ
حبل وحبل.
بألف
واملكبل
واملهان
ِ
ٍ
ف ـ ــي رس ـ ــال ـ ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة إل ـ ـ ــى ص ــدي ـق ــه
إب ــراهـ ـي ــم وط ـف ــي ي ـخ ـب ــره ف ـي ـهــا عــن
إصــاب ـتــه بــال ـســرطــان ،ي ـقــول «ل ـسـ ُـت
قلقًا .وال أعتقد أنــي ســأمــوت .ولكن
لــو مـ ّـت فستكون بعصة كبيرة .ألن
مشروعي الـجـ ّـدي لــم يتبلور إال في
السنوات األخيرة .وهو ليس ورائي،
تكون
بل ما زال أمامي .ومع ذلك ،لن
َ
البعصة مهمة .وفي الواقع ،لم يبق
إال م ــا ي ـب ـعــص» .ف ــي ذكـ ـ ــراه ،ســوف
ن ـســأل مـ ـج ـ ّـددًا :م ــا مـصـيــر مــذكــراتــه
التي أنجزها قبل رحيله في عشرة
دف ــات ــر ،وهـ ــل س ـت ــرى الـ ـن ــور قــريـبــا،
أم سـتـبـقــى ط ــي األدراج ،وف ــي ّ
ذم ــة
التاريخ؟

يزن الحاج
ّ
ّ
أهمية سعد الـلــه ون ــوس؟
أيــن تكمن
ربما كان هذا هو السؤال األهم الذي
ي ـن ـب ـغــي ّ ط ــرح ــه ب ـع ــد  18ع ــام ــا عـلــى
غياب ونــوس لنستطيع إعــادة قراءة
أعماله بعينني جديدتني .يتوازى هذا
ّ
أهمية:
السؤال مع ســؤال آخــر ّال يقل ّ
السلبي مــن ونــوس
مــا سبب املــوقــف
الذي تشاركت فيه أسماء من ّ
السلطة
واملعارضة بعد رحيله ،وخاصة في
السنوات األخيرة؟ ّ
يتبدى هذا املوقف
الـسـلـبـ ّـي عـلــى مـسـتــويــات ع ــدة ،ليس
ّ
أق ــل ـه ــا الـتـهـمـيــش امل ـت ـعـ ّـمــد لـنـتــاجــه،
ً
وصوال إلى تسخيف عمله ،أو الهجوم
الصريح أحيانًا على حياته وأعماله
ّ
ومواقفه .ال يتسع هذا املقال ـ بالطبع
ـ للبحث في جميع هــذه النقاط رغم
أه ـمـ ّـيـت ـهــا ال ـبــال ـغــة ،وخ ــاص ــة ف ــي ما
يتعلق بقضايا املعارضة ومعانيها
وتـ ـع ــريـ ـف ــاتـ ـه ــا ،وال ـ ـن ـ ـقـ ــد واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع

لن نجد هذا الفارق بين آذار
 1963وآذار  ،2011برغم كون
الثاني مضادًا لألول
والـثـقــافــة؛ ولـكــن سيسعى املـقــال إلى
ُ
الـتــركـيــز عـلــى نـقـطــة لــم تـنــاقــش بعد
ّ
بكليتها ،وخــاصــة بعد االنتفاضات
ّ
الـعــربــيــة ،ومعنى املثقف ،ودوره في
كل ما يجري.
ّ
ل ـع ــل أبـ ـ ـّـرز ص ـف ــة ي ـم ـكــن أن نـلـحـقـهــا
بعمل ونوس ،اإلبداعي ّوالنظري ،هي
ّ
املصطلح الــذي سكه ونــوس بنفسه:
أي «ال ـت ـس ـي ـيــس» .م ــن امل ـف ــارق ــة ربـمــا
ّ
أن ه ــذا املـصـطـلــح امل ـه ــم ل ــم يكتسب
حـضــورًا قــويــا رغــم شهرته الطاغية.
تـكــاد ال تخلو ّ
أي مناسبة يــرد فيها
ّ
اسم ونوس دون إلحاق هذا املصطلح
بـ ــه ،ومـ ــع ذلـ ــك ال ن ـجــد ب ـح ـثــا جــديــا،
أو م ــري ــدي ّــن ح ــاض ــري ــن ،لـلـتـسـيـيــس.
ّ
ينطلق ونــوس من ٌحقيقة أن الطبقة
ً
ال ـح ــاك ـم ــة م ـس ـ َّـي ـس ــة أص ـ ــا وت ـع ـم ــل ـ ـ
فــي الــوقــت ذاتــه ـ ـ على نــزع السياسة
مــن حـيــاة املـحـكــومــن ،لــذا ش ـ ّـدد على
ّ
أن أه ـم ـ ّـي ــة املـ ـس ــرح (والـ ـف ــن ع ـمــومــا)
ّ
الفعلية فــي إعــادة
تكمن فــي الــرغـبــة
كي
ـن
ـ
م
ـو
ـ
ك
ـ
ح
ـ
مل
ا
ـاة
ـ
ي
الـسـيــاســة إل ــى ح ـ
َّ ً
مسيسة
تصبح الـطـبـقــات الـشـعـبـ ّـيــة
مــن جــديــد ،وهــو شــرط الزم للشروع

ّ
ّ
في ّ
تنويرية .سياسة ضد
عملية
أي
س ـي ــاس ــة ،وت ـس ـي ـيــس ض ــد تـسـيـيــس:
هــذا مــا يجب أن تكون عليه املعادلة
لالنطالق بمجتمع صـحـ ّـي .تتعاظم
أهـمـ ّـيــة هــذا املصطلح فــي الـتـحـ ّـوالت
ّ
التغيرات
املتعاقبة للمجتمع ،وفــي
الـ ـت ــي ت ـص ـي ــب ج ــوه ــر ال ـ ـصـ ــراع بــن
املحكومني
الحاكم واملحكوم ،أو بني
ّ
أن ـف ـس ـهــم .وت ـت ـعــاظــم أه ـم ـ ّـي ــة ونـ ــوس
ّ
كذلك حني نالحظ بــأن سمات عقدي
السبعينيات والثمانينيات (وهـمــا
الـ ـعـ ـق ــدان األهـ ـ ــم ف ــي ت ــاري ــخ س ــوري ــا
خصوصًا) تكاد تتطابق مــع سمات
الـسـنــوات الـثــاث األخ ـيــرة على نحو
خاص :أي السنوات التي تلي الحركة
«ال ـثـ ّ
ـوريــة» .فــي الـعـمــق ،لــن نـجــد هــذا
ال ـف ــارق ب ــن آذار  1963وآذار ،2011
برغم كون الثاني مضادًا لألول .حني
يتم «تمييع الصراعات داخل املجتمع
وتمويهها بصراعات أخرى ملتبسة،
ّ
طبقي إلى طائفي،
كأن يتحول ما هو
ّ
ّ
إقليمي» ،سيكون
وطني إلى
وما هو
ّ
املسؤولية
املثقف بالذات هو صاحب
األكبر ّ
سيجري في ما بعد ،أو ـ
عما
ّ
بحسب تعبير ونــوس ـ «يجب املرور
عـبــر ه ــذا ال ـخ ــراب ومــواج ـهــة م ــا هو
سائد ،حتى لو بدونا كأننا نتجاوز
ّ
املتفرج أو نعلو عليه».
مستوى وعي
ّ
االجتماعي هو التابو الذي
إذًا ،التابو

ً
يجب كسره أوال ،و ّمــن بعده ستبدو
بالضرورة.
التابوات األخرى هشة
ّ
يـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ونـ ـ ـ ـ ـ ــوس
«اس ـت ـســامــه» أمـ ــام ه ــذه امل ـت ـغـ ّـيــرات،
وت ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ـه ـ ــه إل ـ ـ ــى عـ ــزلـ ــة شـ ـب ــه ت ــام ــة،
رغ ـ ـ ـ ــم ك ـ ــون ـ ــه ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـتـ ـ ّسـ ـيـ ـي ــس،
وامل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــض ع ـلــى
التغيير بشكل واض ــح .هـنــا بــالــذات
ّ
السطحي.
في فخ الفهم
وقع كثيرون ّ
لم تكن عزلة ونــوس هروبًا ،بقدر ما
ً
ّ
ضرورية إلعــادة التفكير،
كانت فترة
وج ـ ـ ــرد الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،وال ـت ـم ـه ـي ــد ملــا
سـيــأتــي الح ـقــا .صـمــت ال يـقــل تأثيرًا
ٌ
ٌ
«صمت صــارخ»
عن الـصــراخ ،بل هو
رغم املفارقة التي تنطوي عليها هذه
الـ ـ ّعـ ـب ــارة .ح ــن ن ـ ّـراج ــع ّف ـت ــرة صـمــت
ون ــوس ،سنجد أن ــه تــوقــف فيها عن
ال ـك ـتــابــة اإلب ــداع ـ ّـي ــة ت ـح ــدي ـدًا ،بينما
اس ـت ـمــر أو أط ـل ــق م ـشــاريــع أخـ ــرى ال
ّ
ّ
اإلبداعي .ظهر
أهمية عن النتاج
تقل
ّ
التجريبي فــي ســوريــا للمرة
ـرح
ـ
س
املـ
ّ
ونــوس والراحل ّ
فواز
األولــى على يد
ال ـس ــاج ــر؛ ش ـه ــدت ف ـص ـلـ ّـيــة «ال ـح ـيــاة
املـ ـ ـس ـ ــرح ـ ـ ّـي ـ ــة» أز ّهـ ـ ـ ـ ــى أيـ ــام ـ ـهـ ــا ع ـلــى
اإلطالق ،وأعاد ونوس قراءة التاريخ
ّ
عقد
تحضيرًا ألعمال مسرحية بعد ٍ
كــامــل ،سـتـكــون هــي أف ـضــل مــا كتبه،
وخـ ــاصـ ــة «م ـن ـم ـن ـم ــات ت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة»،
و«طـ ـق ــوس اإلش ـ ـ ــارات وال ـت ـح ـ ّـوالت»،

ّ
السردي الوحيد «عن الذاكرة
وعمله
واملوت».
فـ ــي فـ ـت ــرة ال ـص ـم ــت ه ـ ــذه الـ ـت ــي ك ــان
سـبـبـهــا األول (ب ـع ـي ـدًا ع ــن األس ـب ــاب
الـسـيــاسـيــة ال ـع ــام ــة) «اسـ ـت ــرداد «ال»
املقموعة»؛ هذه الـ»ال» التي تعني «ال
ّ
السلطوي
لـ»نعم» ،ونعم هي التعريف
ل ـل ـمــواطــن ال ـع ــر ّب ـ ّـي م ــن امل ـح ـيــط إلــى
الخليج» ،قــام ون ــوس بــإجــراء عملية
ّ
ّ
ّ
العربي
الثقافي
ذاتي في املشهد
نقد
ـاء .ل ــم ت ـكــن عـمـلـيــة الـنـقــد
ـ
ن
ـ
ث
ـ
ت
ـ
س
ا
ب ــا
ه ــذه مـشــابـهـ ًـة ل ـحــاالت «ال ـ ـ ّ
ـردة» التي
ّ
روج لـهــا كـثـيـ ٌـر مــن املـحـســوبــن على
اليسار بداية التسعينيات ،بل كانت
ال ـف ـت ــرة ال ـ ـضـ ـ ّ
ـروريـ ــة ل ـص ـقــل األفـ ـك ــار
ّ
الــوطـنـ ّـيــة والـتـقــدمــيــة كــي تـتــم إع ــادة
ط ــرح ـه ــا ب ــأسـ ـل ــوب مـ ـغ ــاي ــر .ه ـ ــذا مــا
وجدناه في السلسلة املهمةّ «قضايا
وش ـهــادات» الـتــي أطلقها ون ــوس مع
عبد الرحمن منيف وفيصل دراج (ثم
جــابــر ع ـص ـفــور) ،وه ــذا م ــا الحـظـنــاه
ّ
ّ
ـرات الـضـخـمــة الـتــي
ب ـق ــوة ف ــي ال ـت ـغــيـ ّ
بأسلوب ون ــوس فــي الكتابة.
لحقت ّ ّ
لــم يـتـخــل ون ــوس عــن األيــديــولــوجـيــا
الـتـقــدمـ ّـيــة (ال ب ــأس هـنــا مــن التأكيد
ّ
«الخشبية»)،
املصطلحات
على هــذه ّ ً
بــل ألبسها حــلــة جــديــدة لــم تنتقص
مــن جــرعــة ال ـت ـقـ ّـدم ،بــل أضـفــت عليها
نـ ــزعـ ــة ج ّـ ـم ــال ـ ّـي ــة كـ ــانـ ــت غ ــائـ ـب ـ ّـة عــن
ّ
أعـمــال ون ــوس األول ــى .تخلى ونــوس
ّ
عــن «ال ــرب ــط بــن الـفـعــالـ ّـيــة اإلبــداعــيــة
وال ـف ـع ــال ـ ّـي ــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة» بـمـعـنــاهــا
ّ ّ
املـ ـب ّــاش ــر ،ل ـي ــؤك ــد أن «ال ـع ـم ــل ال ــذي
ّ
جمالية جديدة يوازي اآلن
يشف عن
ً
فــي أهـمـ ّـيـتــه عـمــا يجيش بــاملـقــوالت
ّ
السياسية الصادحة».
ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـص ـ ـمـ ــت الـ ـ ـت ـ ــي ك ــان ــت
(وأص ـب ـحــت اآلن) ض ـ ّ
ـروري ــة ،أصـبــح
ّ
س ـع ــد ال ـل ــه ون ـ ـ ــوس أه ـ ـ ــدأ ،وت ـنــاســى
ّ
أعـمــالــه الـقــديـمــة ،ال بمعنى التخلي
عنها ،بل لالنطالق بأعمال أخــرى ال
ُ َ
يكون ّ
همها أن «تكتب ملـ ّـرة واح ــدة...
وإم ــا أن تنتهي بتظاهرة أو تنتهي
ُ
ّ
مسرحي عــادي ثم تطوى»،
إلى عمل
كما هي عليه الحال مع «حفلة سمر
م ــن أج ـ ــل  5ح ـ ــزي ـ ــران»؛ أعـ ـم ــال ت ـبــدأ
بــالـ ّصـمــت وتـنـتـهــي رب ـمـ ًـا بــالـصـمــت،
ولكنها ستبقى مفتوحة دومــا على
آف ـ ـ ــاق ج ـ ــدي ـ ــدة ،وق ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة،
ودالالت م ـت ـنـ ّـوعــة ،ك ـمــا ُي ـف ـت ـ َـرض أن
ّ
ّ
الحقيقي.
يكون عليه الفن

ُ
تلك العالقة التقليدية بني املحاضر
والـطـلـبــة ،ف ـحـ ّـررنــا مــن ذل ــك الـشـعــور
بــالــرهـبــة م ــن أن ـنــا إزاء كــاتــب كبير،
وكــان ُي ّ
شرع أمامنا نوافذ ترينا من
ُ
املسرح ما لم نكن نراه .ولم يأل جهدًا،
بل ُ
وي ّ
صر رغم انشغاله ،على متابعة
مـ ــا نـ ـق ــوم بـ ــه خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدرس،
ان ـطــاقــا م ــن إح ـس ــاس ف ــري ــد ونـبـيــل
ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ت ـج ــاه ـن ــا .فـ ــي م ـنــزلــه
املتواضع ،إال من حضور الثقافة فيه،
كــان يشع فــرح لقائنا بــه ،ليناقشنا
ف ــي ن ـص ــوص كـتـبـنــاهــا أو مـشــاريــع
مسرحية ننوي االنخراط بها .بينما
أك ـتــب ه ــذه ال ـك ـل ـمــاتُ ،ي ـخـ ّـيــل إل ـ ّـي أن
أسـتــاذي سعد الله ونــوس لم ُيغادر
مكانه في تلك القاعة الصغيرة املطلة
عـلــى ال ـحــدي ـقــة ،ف ــي «امل ـع ـهــد الـعــالــي
للفنون املسرحية» ،حيث كنا نتابع
نحن طالب قسم الدراسات املسرحية
مـ ـح ــاض ــرات ــه ف ـ ــي املـ ـ ـس ـ ــرح ال ـع ــرب ــي
والـ ـكـ ـت ــاب ــة املـ ـس ــرحـ ـي ــة .ي ــوم ـه ــا ك ــان
غــارقــا فــي الـبـحــث عــن مـســرح عربي
ج ــدي ــد ،ف ـت ـح ـ ّـول ــت م ـح ــاض ــرات ــه إل ــى
ّ
نقاش طويل ال يركن إلــى املسلمات
ّ
واألفكار الجاهزة .علمنا كيف نعيد
ال ـن ـظــر وال ـت ـف ـك ـيــر ،ف ــي رؤى ص ــارت
ّ
م ــع ال ــزم ــن م ــن امل ـســل ـمــات ،وف ــي آراء

كـ ّـرسـهــا بــاحـثــون مـعــروفــون حــاولــوا
فـيـهــا ل ـ ّـي عـنــق ن ـصــوص تـعـتـبــر من
أيـقــونــات الـتــراث العربي كــي يثبتوا
أنها مـســرح ،منطلقني فــي هــذا ليس
م ــن ه ــاج ــس ع ـل ـمــي م ـس ــرح ــي ،إن ـمــا
م ــن س ـ ــؤال ك ـيــف أعـ ـ ـ ّـرف ن ـف ـســي إزاء
ّ
ال ـغــرب! علمنا سـعــد الـلــه ون ــوس أن
ال ّ
مبرر للشعور بالنقص الذي ساد
ل ــدى مـعـظــم امل ـســرح ـيــن ،ألن الـعــرب
قــدي ـمــا ل ــم ي ـعــرفــوا املـ ـس ــرح بمعنى
النص الدرامي ،فلكل جماعة بشرية
خصوصيتها في تحديد ضروراتها،
وأنـ ــه ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن تـضــافــر عــوامــل
تــاري ـخ ـيــة ي ـت ـج ــاوز م ــداه ــا املـشـكـلــة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــرفـ ــة ح ـ ـتـ ــى ن ـع ــرف
املـ ـس ــرح .ل ــم ي ـكــن الـتـعـلـيــم بــالـنـسـبــة
إلـ ـي ــه ت ـل ـق ـي ـنــا جـ ــاه ـ ـزًا ُ
ومـ ـعـ ـط ــى ،بــل
ُ
محاولة للكشف عن آليات يمكن أن
تهيئ األذهــان الستكشاف الصواب،
ّ
تتأمل اإلشكالية الـتــي يطرحها.
أو
تعلمنا من سعد الله ونوس احترام
ّ
نتمسك باملسرح ألنه
التعددية ،وأن
يوقظ انتماءنا إلى الجماعة .تعلمنا
م ـنــه وهـ ــو ُع ـلــى ت ـخ ــوم ال ـ ُع ـم ــر ،أنـنــا
في الكتابة نـقــاوم املــوت ونــدافــع عن
الحياة.
* أكاديمية وناقدة سورية

ّ
المعلم واإلنسان
ميسون علي *
ينتمي سـعــد ال ـلــه ون ــوس إل ــى جيل
ّ
مــن ال ـكــتــاب واملـثـقـفــن ال ـعــرب الــذيــن
ع ـ ـ ــاص ـ ـ ــروا لـ ـحـ ـظـ ـت ــن مـ ـهـ ـمـ ـت ــن فــي
الـ ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث ل ــأم ــة ال ـعــرب ـيــة:
لحظة صعودها ،ولحظة انكسارها.
ّ
ت ـم ــث ـل ــت ل ـح ـظ ــة الـ ـصـ ـع ــود ف ـ ــي امل ــد
ال ــواس ــع ال ــذي ش ـهــده الـفـكــر الـقــومــي
ّ
وال ـت ـقــدمــي ال ـعــربــي ،وت ـجــلــت لحظة
االنـكـســار بعمق فــي هزيمة حــزيــران
 1967التي كانت بمثابة زلزال مريع،

ّ
علمنا كيف نعيد النظر
والتفكير في رؤى ّصارت
مع الزمن من المسلمات
ٌ
أعقبه تمزق واهتراء أصابا مختلف
مؤسسات املجتمع العربي وبناه .في
مثل هذا السياق التاريخي امللتبس،
عـ ـ ــاش سـ ـع ــد الـ ـل ــه ون ـ ـ ــوس ومـ ـ ــارس
ً
نشاطه الفكري واإلبــداعــي ُمتغلغال
ف ــي ش ــراي ــن ال ـن ـس ـيــج االج ـت ـم ــاع ــي.
وه ــو مـثـلــه مـثــل مـعـظــم أب ـنــاء جيله،
ك ــان صــاحــب م ـشــروع رؤي ــوي كبير،

يـتـســم بـعـمــق نــافــذ ،ووضـ ــوح بــاهــر،
ونبل إنساني شامل .مشروع يهدف
إلى تغيير العالم ،وينطلق من موقف
ن ـق ــدي واع وع ـم ـيــق مل ـش ـكــات األم ــة
ومــؤسـســاتـهــا وب ـنــاهــا االجـتـمــاعـيــة
املختلفة .وق ــد اخ ـتــرق ه ــذا املـشــروع
الفكري والــرؤيــوي أعماله املسرحية
جـمـيـعــا ،م ــن م ـســرح الـتـسـيـيــس إلــى
م ـس ــرح ــة الـ ـتـ ـح ــوالت واالن ـ ـه ـ ـيـ ــارات،
وكــانــت كـتــابــاتــه الـنـظــريــة والـنـقــديــة
ُ ّ
تشكل راف ـدًا ُيغني مشروعه الفكري
ُ
واإلبــداعــي قــوة وصــابــة وعـمـقــا .من
جانب آخــر ،مــارس ونــوس التدريس
في «املعهد العالي للفنون املسرحية».
وألنــه كان يؤمن ويفهم املسرح على
أنه أداة ّ
فعالة في املشروع التنويري،
فقد كــانــت املـشــاركــة فــي تعليم جيل
يــدرس املسرح هو جزء ال يتجزأ من
مشروعه .وفي هذا السياق ،أراني في
ما أكتب أتناول الخاص في عالقتي
جيلي من الطالب بسعد الله
وأبناء
ُ ّ
ون ـ ــوس امل ـع ــل ــم واإلن ـ ـسـ ــان .ال ـخــاص
ال ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ت ــاريـ ـخ ــا لـ ـ ـ ــوالدة زم ـنــي
اآلخــر ،زمــن ّ
تعرفي إلــى املـســرح ،يوم
ك ــان يلقانا طــابــا ي ـشــارك بحماسة
في تكوين وعيهم املعرفي .لقد كسر
سـعــد الـلــه ون ــوس ،بـبــراعــة وعلمية،
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كلمات

نصوص

تاريخ شخصين
بـعــد أن سمعها ت ــان بــو تــذكــر أيضًا
حـلـمــا حـلـمــه ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه إلــى
املـ ـن ــزل .وك ــان ــت الن ه ــوا ف ــي الـحـلــم.
ولكنها كانت صبية كالسابق.
بك أيضًا» ،قال تان بو.
«لقد حلمت ِ
فــي تلك اللحظة أدرك تــان بــو أن الن
ه ــوا الـتــي أصـبـحــت صــارمــة للغاية،
ال تــود إهــدار وقتها في الحديث عن
جـمــالـهــا ف ــي امل ــاض ــي .أم ــا بــالـنـسـبــة
ل ـح ـل ـمــه ،ف ــإن ــه سـيـحـتـفــظ ب ــه لنفسه
لألبد.

()4

قصة :يو هوا*
الترجمة عن الصينية يارا المصري
()1
ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس م ــن عـ ــام ،1930
ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك صـ ـب ــي يـ ــدعـ ــى ت ـ ـ ــان بــو
وص ـب ـي ــة ت ــدع ــى الن هـ ـ ــوا ،جــال ـســن
على درجــة سلم ال تغمرها الشمس.
وكـ ـ ــان خ ـل ـف ـه ـمــا ب ـ ــاب أحـ ـم ــر ض ـخــم،
مقبضه الـنـحــاســي عـلــى شـكــل أســد.
وكان الصبي تان بو سيدًا ،والصبية
ج ــاري ــة ،وكــانــا يـجـلـســان دائ ـمــا مـعــا.
وكانت غمغمة ربة املنزل التي يرتفع
ص ــوت ـه ــا خ ـل ـف ـه ـمــا ،ت ـج ـعــل الـصـبـيــة
تذهب جيئة وذهابًا مرة تلو األخرى.
صبي وصبية يجلسان مع بعضهما
الـ ـبـ ـع ــض وي ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــان ب ـ ـه ـ ــدوء عــن
أحالمهما.
ك ــان ح ـلــم ت ــان ب ــو دائ ـم ــا ع ــن ال ـب ــول.
وك ــان ي ــرى فــي حلمه أن ــه يبحث عن
املبولة في كل مكان .وكان يجلس قلقًا
مضطربًا في جناح البيت الجنوبي.
وكانت املبولة املوضوعة في الحقيقة
أمام السرير تختفي فجأة في الحلم.
وكان البحث املستمر عنها في الحلم
يـصـيـبــه بــال ـت ـعــب واإلن ـ ـهـ ــاك .بـعــدهــا
يـخــرج إلــى الـشــارع املــزدحــم بعربات
ال ــرك ـش ــا ،وي ـ ــرى امل ـت ـســولــن يـمـشــون
بـجــانـبــه .وف ــي الـنـهــايــة يفقد ت ــان بو
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ن ـف ـســه ،وي ـت ـب ــول في
الشارع.
َ
وم ـ ــن ث ـ ــم ي ـت ــاش ــى ال ـح ـل ــم .وتـكـفـهــر
ال ـس ـمــاء ال ـتــي عـلــى وش ــك أن يشقها
ضوء الفجر .وكان الشارع في الحلم
هــو ســريــره فــي الــواقــع .وحينما كان
ي ـف ـيــق م ــن ن ــوم ــه ،ي ـش ـعــر بـ ــأن م ــاءة
الـ ـس ــري ــر رطـ ـب ــة س ــاخـ ـن ــة .وبـ ـع ــد أن
ينتهي كل ذلك ،يتغير املشهد بسرعة
فائقة إلى آخر .فيفتح الصبي عينيه
املضطربتني الـشــاردتــن ،ويسترجع
بألم بالغ تفاصيل الحلم الذي حلمه
منذ قليل ،إلى أن يصبح ذهنه صافيًا
َ ُ
ف ــي ال ـن ـهــايــة .ول ــذل ــك ك ــان ت ـ َـب ـ ُّـول ــه في
الفراش ُيشعره بالخجل الشديد .وما
إن يتخلل ال ـضــوء األب ـيــض الـنــافــذة،
ي ـغ ـل ــق الـ ـصـ ـب ــي ع ـي ـن ـي ــه مـ ــن ج ــدي ــد،
ويغرق في نوم عميق.
«وأنت؟»
ِ

كــان يسأل بحماسة بالغة ،وكــان من
الواضح أنه يأمل بأن تكون الصبية
َ
الحلم ذاته.
قد حلمت
أمــا الصبية فقد قابلت هــذا الـســؤال
بخجل شديد ،وغطت عينيها بكلتي
يديها ،وهي الطريقة التي تعبر بها
الفتيات في العادة عن خجلهن.
َُ
َ
الحلم نفسه؟»
مت
«هل حل ِ
تابع الصبي أسئلته.
ك ــان ــت ث ـمــة ح ـ ــارة ي ـغ ـمــرهــا الـسـكــون
ت ـم ـت ــد أمـ ــام ـ ـهـ ــم ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــدران
املــرت ـف ـعــة ع ـلــى ال ـجــان ـبــن مـبـنـيــة من
القرميد األسود.
ومـ ـن ــذ زم ـ ــن غ ـي ــر ط ــوي ــل ن ـب ـت ــت بــن
شـ ـق ــوق الـ ـق ــرمـ ـي ــد أع ـ ـشـ ــاب خـ ـض ــراء
ُ
بصمت مع النسيم.
خجولة ،تتمايل
ٍ
«تكلمي».
أصبح حديثه حادًا.
ت ـ ـضـ ــرج وجـ ـهـ ـه ــا بـ ـحـ ـم ــرة ،وأحـ ـن ــت
ُُ
لحل ِمه.
رأسها وسردت حلمًا مشابهًا
كانت تحلم بالبول كذلك ،وتبحث في
كل مكان عن املبولة.
تبولت في الشارع كذلك؟»
«هل
ِ
ً
كان الصبي منفعال بشدة.
ولكن الصبية هزت رأسها ،وأخبرته
أنها وجدت املبولة في النهاية.
ه ــذا االخ ـت ــاف جـعــل الـصـبــي يشعر
بالخجل الـشــديــد .فــرفــع رأس ــه ونظر
إل ـ ــى الـ ـسـ ـم ــاء أعـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ــدار ،ورأى
الـسـحــاب امل ـن ـســاب ،وأش ـعــة الشمس
جزء من الجدار.
تلمع فوق أعلى ٍ
َ َّ
وفكر :ملاذا تجد املبولة دائمًا ،وأنا ال
أجدها أبدًا.
هـ ــذه ال ـف ـك ــرة ج ـع ـلــت فـ ـ ــؤاده يشتعل
بالغيرة.
َ
مـ ــن ث ـ ــم س ــألـ ـه ــا« :ه ـ ــل تـ ـك ــون مـ ــاءة
سريرك رطبة عندما تستيقظني؟».
أومأت الصبية برأسها.
ال تزال النهاية متشابهة.

()2
فــي شـهــر نــوفـمـبــر مــن ع ــام  ،1939لم
يعد الشاب تــاو بو ذو السبعة عشر
عامًا يجلس مع الصبية الن هوا ذات
الـسـتــة عـشــر عــامــا عـلــى درج ــة السلم
أمــام الـبــاب .في تلك األثـنــاء ،كــان تان
ب ــاو ي ــرت ــدي بــذلــة ال ـط ــاب ال ـس ــوداء،
ويـ ـحـ ـم ــل روايـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــوش ـ ــون ودي ـ ـ ـ ــوان
شعر خــو شــي .ودائـمــا يكون حيويًا

مرتفع املعنويات ما إن يدخل باحة
امل ـنــزل .أمــا الن هــوا فقد ورث ــت مهنة
وال ــدتـ ـه ــا وع ـم ـل ــت خـ ــادمـ ــة ،ت ــرت ــدي
سترة مطبوعة بــزهــور وتنفذ أوامــر
ربة املنزل.
وكان ال مناص من املحادثات العابرة.
كان جسد تان بو ذا السبعة عشر عامًا
ينضح بحماسة وعـنـفــوان الشباب،
ف ـك ــان ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان يـعـ َتــرض
طــريــق الن هــوا فـجــأة ،ويـســرد فـ ِـر َحــا
ً
َجـ ـ ـ ِـذال شـيـئــا م ــن األفـ ـك ــار ال ـت ـحــرريــة.
حينها كــانــت الن هــوا تـطــرق رأسها
وتظل صامتة ،فهما على كل حال لم
يعودا طفلني بريئني .أو يمكن القول
إن الن هوا بــدأت تعي حقيقة أن تان
بــو سـيــدهــا .ول ـهــذا فـقــد ك ــان ت ــان بو
ال ـغــارق فــي مشاعر امل ـســاواة والحب
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادل غـ ـي ــر م ـ ـ ــدرك بـ ـ ــأن امل ـس ــاف ــة
بينهما تتباعد شيئًا فشيئًا.
فــي ال ـيــوم األخ ـيــر مــن شـهــر نوفمبر
من ذلك العام ،كانت الن هوا كعادتها
ت ـن ـظــف ذلـ ــك األثـ ـ ــاث األحـ ـم ــر ال ـقــانــي
ب ـق ـط ـعــة ق ـ ـمـ ــاش .أم ـ ــا ت ـ ــان بـ ــو ف ـكــان
يجلس أمام النافذة يقرأ كتاب «طيور
ش ـ ـ ــاردة» ل ـط ــاغ ــور .وك ــان ــت الن هــوا
تحاول قــدر استطاعتها عــدم إصــدار
أي ص ــوت أث ـن ــاء ال ـت ـن ـظ ـيــف ،وكــانــت
ترنو إليه بنظرات مرتجفة بني حني
وآخـ ــر .وتــأمــل أال يـعـكــر ذل ــك ال ـهــدوء
أي شـ ــيء .ول ـكــن الـ ـق ــراءة يصاحبها
دائمًا بعض اإلرهاق .وكان توقفه عن
القراءة يعني أنه يود الحديث.
ف ــي ال ـســاب ـعــة ع ـشــرة م ــن ع ـم ــره ،كــان
يـحـلــم دائ ـمــا بــأنــه فــي سفينة عــابــرة
لـلـمـحـيـطــات ،ت ـتــواثــب ع ـلــى األمـ ــواج
ب ــا ت ــوق ــف .وك ــان ــت ت ـلــح ع ـل ـيــه بعد
اس ـت ـي ـق ــاظ ــه رغ ـ ـبـ ــة ش ـ ــدي ـ ــدة غــري ـبــة
بالسفر.
وبدأ اآلن يحكي لها ما يشعر به من
ضيق في األحالم التي تراوده مؤخرًا.
«أريد أن أذهب إلى يان آن» .قال لها.
تطلعت إليه بحيرة ،وكان واضحًا ،أن
يان آن ال تمثل لها سوى فراغ.
ول ــم يـكــن فــي نيته أن يجعلها تفهم
أكثر من ذلك ،وكان بحاجة اآلن إلى أن
يعرف تفاصيل األحالم التي تحملها
مؤخرًا .فقد ظلت تلك العادة مستمرة
منذ عام .1930
َ
عـ ــادت إل ــى خـجـلـهــا ال ـســابــق .م ــن ثــم

ُ
أخـبــرتــه أن ـهــا َحــلـ َـمــت حـلـمــا مشابهًا
ُ
لـ ُـحــلـ ِـمــه .االخ ـتــاف فقط أنـهــا لــم تكن
ف ــي سـفـيـنــة ع ــاب ــرة لـلـمـحـيـطــات ،بل
كانت تجلس في هودج يحمله أربعة
أش ـ ـخـ ــاص ،وتـ ــرتـ ــدي حـ ـ ـ ـ ً
ـذاء ذا ل ــون
زاه جميل .وكــان الـهــودج يطوف في
ٍ
جميع شوارع املدينة.
ب ـع ــد أن س ـم ـع ـهــا اب ـت ـس ــم اب ـت ـســامــة
هادئة ،وقال:
«إن حلمك ليس كحلمي».
ً
ثم أردف قائال« :إنك تريدين الزواج».
فــي ذلــك الــوقــت كانت بعض املناطق
ُ َّ
ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ق ـ ــد اح ـ ــت ـ ــل ـ ــت م ـ ــن ق ـبــل
اليابانيني الذين يقطنون فيها.

()3
عام  ،1950عاد تان بو الذي كان يعمل
قــائـدًا لـفــرقــة الـفـنــون الـتــابـعــة لجيش
الـتـحــريــر بـعــد غـيــابــه عــن امل ـنــزل ملــدة
عـشــر س ـن ــوات .فــي ذل ــك ال ـحــن كانت
الـ ـب ــاد ق ــد تـ ـح ــررت ب ـكــام ـل ـهــا ،وك ــان
ع ــائ ـدًا ل ــزي ــارة م ـنــزلــه ق ـبــل نـقـلــه إلــى
العمل املدني.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الن هـ ـ ـ ــوا ال تـ ـ ـ ـ ــزال ت ـس ـكــن
ف ــي املـ ـن ــزل ،ول ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـعــد خــادمــة
مستقلة بذاتها
والــدتــه ،بل أصبحت
ُ
وتستمتع بحياتها .وقد أعطيت لها
غرفتان في املنزل.
هيئته املهيبة املشرقة التي دخل بها
إلى املنزل تركت أثرًا عميقًا في نفس
الن هــوا .التي كانت محاطة باألبناء
والـبـنــات ،وقــد فـقــدت رشــاقـتـهــا التي
ك ــان ــت تـتـمـيــز ب ـهــا م ــن ق ـب ــل ،وقـضــت
اهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازات خـ ـص ــره ــا الـ ـب ــدي ــن عـلــى
جمالها السابق.
قبل ذلك بمدة ،حلمت الن هوا بمشهد
عــودة تان بو إلى املنزل ،ولم تصدق
عينيها حينما طــابــق الحلم الــواقــع
تـمــامــا .ول ـهــذا بـعــد ظـهــر أح ــد األي ــام،
وبعد خروج زوجها ،قصت على تان
بو تفاصيل حلمها.
«وبهذا الشكل عدت إلى املنزل».
ق ــال ــت الن ه ـ ـ ــوا .ولـ ـ ــم ت ـع ــد خ ـجــولــة
ك ــال ـس ــاب ــق ،ف ـقــد أص ـب ـحــت أمـ ــا ولـهــا
أوالد ،وخـ ـل ــت ل ـه ـج ـت ـهــا مـ ــن ال ـحــب
والحنان حينما كانت تسرد تفاصيل
ال ـح ـل ــم ،وك ــأن ـه ــا ك ــان ــت ت ـت ـحــدث عــن
صحن موضوع على أرضية املطبخ.
كانت لهجتها عادية للغاية.

شهر فبراير مــن عــام  .1972عــاد تان
بـ ــو الـ ـح ــزي ــن الـ ـب ــائ ــس والـ ـ ـ ــذي ات ـهــم
بـمـعــاداتــه لـلـثــورة إل ــى امل ـن ــزل .كانت
وال ـ ــدت ـ ــه قـ ــد فـ ــارقـ ــت ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،ف ـعــاد
لالهتمام بإجراءات الدفن والجنازة.
حينئذ كــانــت الن ه ــوا قــد كـبــرت في
ال ـســن .وكــانــت ال ت ــزال بــا عـمــل كما
كانت من قبل .وفي اللحظة التي دخل
فـيـهــا ت ــان بــو امل ـن ــزل ،كــانــت الن هــوا
تغسل مفارش بالستيكية ،وتعتمد
على ذلك في كسب العيش.
كـ ــان تـ ــان ب ــو ي ــرت ــدي س ـت ــرة قـطـنـيــة
س ــوداء بــالـيــة ،وم ــا إن مــر بجانبها،
حـتــى تــوقــف لـبــرهــة ،واف ـتــرت شفتاه
عن ابتسامة مرتجفة.
ومــا إن رأتــه الن هــوا حتى همست بـ
«أوه».
ولـهــذا فقد ســار إلــى غرفته مطمئنًا.
وبعد مرور بعض الوقت ،طرقت الن
هوا باب غرفته ،ثم سألته:
«هل تحتاج إلى شيء؟».
وعندما رأت الغرفة مرتبة ومنظمة،
تدر ماذا تقول.
لم ِ
وق ــد كــانــت الن ه ــوا ه ــي م ــن أعلمته
بخبر وفاة والدته.
هــذه امل ــرة ،لــم يكن لــدى االث ـنــان ٌ
حلم
يتحدثان بشأنه.

()5
شهر أكتوبر عــام  .1985عــاد تــان بو
إلى املنزل بعد تقاعده ،وكان يقضي
ي ــوم ــه بــال ـكــامــل يـتـشـمــس ف ــي بــاحــة
املـنــزل .كــان ال يــزال يشعر بالبرد في
فصل الخريف.
وكانت الن هوا عجوزًا ،ولكنها كانت
بـصـحــة ج ـيــدة .يحيطها الـكـثـيــر من
األحـفــاد والحفيدات .وتقضي معهم
مدة طويلة ،ولم تكن تشعر بالتعب.
وفي الوقت نفسه تدخل وتخرج من
املنزل ،وتقوم باألعمال املنزلية.
ب ـعــدهــا وض ـعــت طـسـتــا م ــن املــابــس
على البالط ،وبدأت في دعكها.
َ
ز َّر ت ــان بــو عينيه ،ونـظــر إل ــى حركة
ذراعـ ـيـ ـه ــا وكـ ـي ــف ت ـت ـح ــرك ــان ب ـق ــوة.
وفــي غمرة انغماس يديها في غسل
املالبس ،قال لها بحزن:
إن ــه يـحـلــم م ــؤخ ـرًا بــأنــه يـمـشــي على
جسر ،ثم فجأة ينهار الجسر .وحني
يــدخــل امل ـنــزل ،يسقط قرميد السطح
فوق رأسه.
لــم يصدر عنها أي رد فعل ،وأكملت
غسل املالبس.
سألها تان بو:
حلمت حلمًا مشابهًا؟».
«هل
ِ
«ال ،لم أحلم».
هزت الن هوا رأسها.
* يــو ه ــوا :ول ــد فــي ع ــام  1960فــي مدينة
هانتشو بمقاطعة تشجيانغ فــي الصني.
َع ِمل طبيب أسنان ملــدة خمس سنوات ثم
تـحــول إلــى الكتابة عــام  ،1983ألنــه وكما
ق ــال لــم يـحــب أن «يـنـظــر إل ــى أفـ ــواه الـنــاس
طــوال اليوم» .ترجمت أعماله إلى أكثر من
عشرين لغة أجنبية ،ونــذكــر منها :روايــة
«على قيد الحياة» ،رواية «األشقاء» ،ورواية
«بائع الدم» .حصل على العديد من الجوائز
منها :جــائــزة Grinzane Cavour Prize
عــام  ،1998وجــائــزة جيمس جــويــس عام
 ،2002وه ــو أول كــاتــب صـيـنــي يحصل
على هذه الجائزة .ويعتبر يو هوا أحد أبرز
األسـمــاء فــي األدب الصيني املعاصر إلى
جانب كتاب مثل مويان وسوتونغ.
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كلمات

ُ
ْ
أنخل جيندا :تلك الكلمة التي لم تجدني بعد
ترجمة أحمد يماني
ولـ ــد أن ـخ ــل ج ـي ـن ــدا ف ــي ســرق ـس ـطــة،
إس ـبــان ـيــا عـ ــام  1948وي ـع ــد واح ـ ـدًا
من أكبر شعراء إسبانيا في الوقت
الــراهــن .درس الطب لكن سرعان ما
هجره ليصبح بعد ذلك مدرسًا للغة
واألدب اإلسبانيني .ظهر كتابه األول
فــي أواخ ــر السبعينيات .قــام بجمع
شعره في أوائل الثمانينيات ونشره
ف ــي ديـ ــوانـ ــه «حـ ـي ــاة ن ـه ـم ــة» .انـتـقــل
للعيش فــي مــدريــد منذ عــام .1987
املرحلة املدريدية أضافت إلى شعره
ً
أبعادًا أكثر وجودية ،وانشغاال بالقلق
إزاء الشعور بالوحدة ومرور الزمن.
من هذه الفترة يبرز ديوانه «السيرة
الذاتية للوفاة».
فــي األلـفـيــة ال ـجــديــدة ،حملته الرغبة
في التواصل إلى شعر أكثر انفتاحًا
وأك ـث ــر تـضــامـنــا م ــا ج ـعــل جـمـهــورًا
واس ـ ـ ـعـ ـ ــا يـ ـتـ ـم ــاه ــى مـ ـ ــع قـ ـص ــائ ــده،
وخ ــاص ــة ف ــي دي ــوان ــه «ق ـص ــائ ــد من
أجـ ـ ــل اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن» .خـ ـ ــال م ـس ـيــرتــه
ً
أي ـضــا ،تــرجــم أع ـمــاال عــن الفرنسية
والبرتغالية .حصل عام  2010على
جائزة اآلداب األراجونية .ومن كتبه
الـشـعــريــة األخ ـي ــرة ن ــذك ــر« :ط ـي ـفـ ّـي»،
«صندوق الحمم»« ،الصرامة الذاتية»،
«مواد الحب».

مـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــاك ،أص ـ ـ ـ ــوات ّ مـقـطـعــة
األوص ــال .رأســي طبق رن ــان ،برج
ج ــرس ،قــرع طـبــول مــن األص ــوات!
أس ـمــع أص ــوات ــا ت ـتــراكــم ،تــدهــس،
تكسر سكوني ،تترنح .أصوات من
العطش ،من الحجر ،من الخشب،
أص ـ ــوات م ــن األبـ ــديـ ــة ،م ـط ـمــورة،
أص ــوات مــن ال ــزم ــن ،مــن الـهــاويــة،
أص ـ ـ ـ ــوات مـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــام ،وال ـ ـ ـ ــزالزل
وال ـ ـبـ ــراكـ ــن واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات .رأسـ ــي
مرصد أصوات مسحورة ،وحيدة،
أص ـ ـ ــوات م ــن ال ـش ـق ــق وال ـق ـص ــور،
مـ ــن املـ ـخ ــاب ــئ ،مـ ــن األك ـ ـ ـ ـ ــواخ ،مــن
الـحــانــات ،أص ــوات مـفـقــوديــن ،من
اإلنـهــاك ،مــن الـحــرب ،مــن النجدة،
مــن غــرقــى ي ـهــدؤون ال ـغ ـيــوم .أرى
أصــوات الكوابيس .أملس أصواتًا
من األوكسجني ،سرية ،مهاجرة.
أص ـ ـ ــوات تـ ـن ــزف ،أص ـ ـ ــوات هـيـكــل
عـظـمــي ،أص ــوات مــن ال ــزه ــور ،من
الصخور ،من الحيوانات ،أصوات
بــا مقبرة ،أص ــوات دون أصــوات
منفية .لكن دائمًا أسمع أصواتًا،

أصواتًا ،أصواتًا .صوتي نتاج كل
األصوات تلك.

شيء تم من أجل أن نتصندق.
ُكل ُ
تصندقنا الحياة.
بعضنا ال يتوافق ويتفسخ.

ٌ
يمكن أن تقول ذلك هندية حمراء
وتكون على حق.
«حياتكم منظمة في صناديق.
تولدون ويضعونكم في صندوق
صغير،
بيتكم صندوق والغرف صناديق
أصغر،
تصعدون إلى البيت في صندوق
وتهبطون منه في صندوق.
تسافرون في صندوق.
تـنــامــون وت ـمــارســون ال ـحــب فــوق
صندوق.
ترون العالم عبر صندوق.
ت ـغ ـي ــرون ال ـب ـي ــت :وت ـض ـع ــون كــل
شيء في صندوق.
امل ـ ـصـ ــارف وصـ ـن ــادي ــق ال ـتــوف ـيــر
تجني الصندوق
وعـنــدمــا تـمــوتــون يدخلونكم في
صندوق».

سيرة ذاتية

صناديق

«إذا لم تكن حياتي هي هذا
فماذا تكون الحياة؟»
(مارتن آدم)
تسألني بغتة عن حياتي.
ب ـ ـمـ ــاذا ي ـم ـك ــن أن أج ـ ـيـ ــب؟ ب ـم ــاذا
وبأية طريقة؟
ما أعرفه عن حياتي تمحوه بقدر
ما أعرفه عنها:
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ت ـ ـصـ ــل ،الـ ــذكـ ــريـ ــات
تتضبب.
حياتي هي ما فعلته،
ما لم أفعله وما تركت فعله.
ّ
كـ ــي ت ـع ــرف ــي ح ـي ــات ــي فـ ــكـ ــري فــي
املوت؛
فـ ـك ــري ف ـي ــك أن ـ ــت ال ـح ـ ّـي ــة وعـلـيــك
إنقاذي.
ال أعرف هل سيكون لدي وقت
كي أحيا ما لم أحياه ،كي أقتل ما

سونيل أبهيمان أواشار ــ الهند

شطرنج
شطرنج املفاهيم الخفية .أين أنا؟
الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ــدع ــون ــي يختلج
ك ـث ـي ـفــا ،ن ـص ــف شـ ـف ــاف ،م ـقــوســا.
أدوس األرض ـ ـيـ ــة امل ــدهـ ـش ــة ه ــذه
وأطفو! حبوب لقاح ،نسر أميركي
كبير ،رائـحــة ،تنفس .يتحرك كل
شيء عندما أكون هادئًا! كل شيء
هـ ــادئ ع ـنــدمــا أتـ ـح ــرك! م ــن كـثــرة
االخ ـ ـتـ ــال أت ـ ـ ـ ــوازن! فـ ــرن الـجـلـيــد
الـ ـ ـ ــذي هـ ــو ج ـ ـلـ ــدك ،مـ ـك ــاب ــح ري ــح
الغياب .النجوم ال تسأل من هي
أو ما أنا! أنا الــرادار الذي يكشف
ما ال يقوله الرعد ،اختفاء لشبونة
ع ـنــدمــا ظ ـه ــرت أنـ ــت .أن ــت عطش
الــرغـبــة ملــا يـضــيء ،ن ــزوح املمكن،
خ ـف ــاء ال ـخ ـف ـق ــان ،ضـ ــوء الــرع ـشــة
املكسور!

ُ
ُ
ُ
(ك) سائد رج ٍل يتثاءب في بيته

ُ
َ
ُ
قضيت حياتي أقرأ الجزيرة،
الكنز.
ولم أعثر على
ِ
هو،
لم يقرأ شيئًا.
ّ ّ
غير ّأن ُه َ
كاليف ،على
عثر ،بأقل الت
ِ
الكنز،
ِ
َ
فاشترى الجزيرة،
ّ
وقر َاء «الجزير ِة والكنز»!.

ّ
الشاعر

جائعًا،
ُ
أطبخ أوهامي،
نار هادئةٍ ،
على ٍ

املوت هو أال تعود موجودًا
في الساعة نفسها،
في األماكن نفسهم،
مع البشر نفسها.
ال تظهر كل صباح
مثل ذلك الضوء الجديد العظيم
الذي يحل بني األشياء؛
ترك العمل يتعطل،
السفر في طريق مسدود
بعيدًا عن البحار والنجوم.
َّ
أصم
املوت أن تكون ساكنًا،
كفيفًا ،أبكم ،في عداد املفقودين،
م ـق ـطــوعــا ع ــن ال ـج ـم ـيــع وعـ ــن كــل
شيء،
عنا أيضًا؛
عدم العودة إلى البيت نهائيًا.
أال ترسل إشــارات وأال تستقبلها
كذلك.
املوت هو أال تعود.
ال بد أن يتغير ال نظام العالم.
إعالن حالة األزمة الدائمة.
م ــن اآلن سـيــولــد األط ـف ــال بـسـكـ ٍـن
لهم.
السكان كلهم مهاجرون.
الشراكة تمنح األولوية للفرد.
تقنني املخدرات الطبيعية.
دعم التضامن.
ُيمنح الشباب معاشات تقاعدية.
امل ـس ـن ــون س ـي ـك ــون ــون ف ــي وض ــع
امتياز.
ُ
تعلن الحياة كمادة دراسية.
ّ
املوت يسترد قيمته الروحية.
توضع قيود على ميزانية الدفاع.
اختراق الحدود حتى اختفائها.
إذا أض ـ ـ ــر اإلخـ ـ ـ ـ ــاص بــال ـص ـحــة
النفسية
يفك الحصار عن صيغة الزوجني.
ُ
ممارسة السلطة تجدد سنويًا.
ُ ُ
الجزر الكنسية.
يتم سكنى
يحذف االستهالك الزائد.
يتم العمل من أجل العيش

رأسي تملؤها األصــوات! أصوات
أش ـب ــاح ،أصـ ــوات ج ــدي ــدة ،لـلـقــدر،
م ـج ـه ــول ــة أو ت ـن ـب ــؤي ــة ،أصـ ـ ــوات
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز األرض ،أص ـ ـ ـ ـ ــوات
ق ـ ـل ـ ـقـ ــة ،مـ ـكـ ـمـ ـم ــة ،م ـ ـعـ ــدن ـ ـيـ ــة ،مــن
ال ــزج ــاج ،أص ـ ــوات م ــن الـ ـغ ــاز ،من
الكلوروفورم ،أصــوات جوفاء من
ســراديــب املــوتــى ،مــن الــروبــوتــات،

ّ ُ
زلة حياة

الموت

النظام الجديد

رأسي تملؤها األصوات

يوسف خديم ّالله *

ُ
َحييته،
كي أحيا املوت قبل أن أموت.
حـ ـي ــات ــي ت ـت ـل ـق ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات مــن
حيوات أخرى قبلي،
والـ ـ ـت ـ ــي أخ ــدمـ ـه ــا ك ـ ـ ـ ــوارث أم ـ ــن،
وتحيا في من جديد
لـيــس ل ــدي عـيـنــان إال لـتــريــا مــا ال
أرى.
حياتي ليل ال يتواءم مع النور،
ّ
البرية؛
نجم هارب هائم في
إنها كذلك الكلمة التي لم تجدني
بعد،
ّ
الرسالة الغامضة التي لن أفض
رموزها.
رغـ ــم أن ح ـي ــات ــي ال ـح ـق ـي ـقــة رب ـمــا
ستخترع نفسها.

ال تهدأ:
ُ
َ
أحتاج،
هي ما
ُ
أشبع.
عندما

ٌ
ّ
طبقي
صراع
الفخم،
في املقهى
ذي الحديقةِ ِ ّ
املكيفةِ ،
ٌ
ٌ
نادل ظريف
ُ
ُ
وحرفاء أظرف.
أخ ـ ـ ـ ُ
ـذت ك ــرس ـ ّـي ــا م ــن ال ـبــاس ـت ـيـ ِـك
ُامل ّ
قوى،
ُ
وجلست،
سعيدًا ،تقريبًا.
ّ
غير أن نفسي،
َ
ّ
نفسي األمارة ّ
وء ،تلك...
بالس ِ
ً
ْ
بقيت واقفة!.

ٌ
ّ
شخصية ثروة

ْ
ُّأيها َ
ُ
قيد ّ
الج ُّد
الرغبةِ
من ِ
اليائس ً
ُ
ُ
ما تزال الحياة ضيقة
ُ
ول،
كسروال مبل ٍ
ٍُ
زلت
وما
ُّأيها ُّ
الجد:
ُ ُ
َ
البحر
تلغي
الجز ُرُ ،ال ِ
َ
تلغي املرأة
الخيانة ،ال ِ
ّ
فعلمني ّ
الص ْي َد
السمكُ.
َ
لك ّ
ولي – دونكَ
ّ ُ
الغرق في البحر.
حرية
ِ

شيء ،تقريبًا
بال
ٍ

أحيانًاَ ،
ُ
تلميذ ناجح
أضع النقطة بنباهةِ
ٍ
َ
ُ
ّ
طر
فال أعود إلى الس ِ

ساملًا.
أحيانًا أخرى،
ُ
ْ
نقيضي:
أخلط بني
ِ
ِ
أنا ،و«يوسف /خ».
ِّ
ذات ّ ّ ُ َ
فط،
مرة ،بللت أحدهما بالن ِ
ُ
َ
اآلخر
فالتهب
َ
َ
بطويل،
قبل ذلك
ٍ
ُ
كنت لي بئرًا
َ
ُ
ً
ُّ
وكسوال جدًا ،ال أحب الوقوف إال ..
جالسًا.
َّ ّ َ
 ...وهكذاُ ،أ ُ
السوق
غلقت علي
ْ
انتظار من يشتريني،
في
ِ
مجانًا...
بعينني،
فأنا،
ِ
أكثر ّ
َ
ُ
يجب
مما
وبأحالم يقظةٍ  ،تتناومُ:
ِ
يدي في يدي،
ِ

ُ
ُ
َ
أصل ُح .أصل ُح
ألشياء كثيرة.

ٌ
ِم ْعطف انكليزي

ّ
ُ ّ
َ
من الثالجةِ املعطلةِ ،
ُ
أخذت كتابًا،
ُ ْ
حشرجُ
ي
َ
من ًاملكتبةِ ،
ً
جعة باردة
ّ
َّ
ُ
الكريم ،هنري ميلر.
تبولها
ْ
حماقاتي،
ومن
ً
َ
فواكه ذهنية
ُّ
ال تجف.
ّ َ
ُ
دعوت زوجتي الشابة
إلى يميني،
ُ
املعتدل،
يساري
إلى
تلعب بي،
ِ
َ
ُ
طفلنا ،يلعب بنا
ً
َ
قبلهماّ ،
ّ
خضراء
شمسية
شجرت
في زاوية من صالة البيت:
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ال أحد يعيش ليعمل.
يسمح بالحلم بواقع آخر.
إلى آخره ،إلى آخره ،إلى آخره.

الساعاتي
يومًا ما طرح القط ساعتي أرضًا
وهو يلعب
ّ
كفت آالتها الدقيقة عن الحركة.
الـ ـس ــاع ــات ــي ،مـ ـت ــذمـ ـرًا وم ـت ــأف ـف ــا،
بينما يفحص عقاربها،
غمغم ،بتهكم« :األفضل أن نشغل
الزمن
بدل أن نفرغه».
تلك الكلمات ،منذ ذلك الحني،
لم تدعني في سالم.

الخيول
تدوي في زنزانتي دعسات تتقدم
األمام ،تتقدم إلى األمام.
إلى
َ
(ل ـ ـع ـ ـلـ ــه خ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ُـب حـ ـ ــوافـ ـ ــر ال ـخ ـي ــل
الجامحة والتي هي أفكاري
ت ـش ــق ل ـه ــا ط ــري ـق ــا بـ ــن ال ـص ـف ــاء
والعدوانية واالكتظاظ).
فــي تلك الــزنــزانــة ثمة العديد من
الـتــاقــي ومــن الـهـجــر ،الـعــديــد من
الصخب ،من السيول ،من العوالم.
الـعــديــد مــن الـفـيـضــان وم ــن وابــل
الـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــج ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوف ت ـف ـج ــر
ق ـ ـض ـ ـبـ ــان ـ ـهـ ــا رأسـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ه ــي
زنزانتي.
ُ
الخيول؟
هذه
الفزع
يحمل
إلى أين
ً
ت ـخ ـ ُّـب وتـ ـخ ـ ُّـب ال ـخ ـي ــول مـتـقــدمــة
نحو البعيد ،مربوطة إلــى ظلها،
ُ
ب ـ ــا وج ـ ـهـ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ،ت ـع ـم ـي ـه ــا
الشمس.

المهاجرون
املهاجرون يسيرون في الشوراع
بأكفان على أكتافهم،
ب ـ ـشـ ــواهـ ــد قـ ـب ــر عـ ـل ــى أكـ ـت ــافـ ـه ــم،
بالصلبان على أكتافهم،
بالدموع على أكتافهم ،بقلوب في
أيديهم .السماء فوق الصحراء
في نظرتهم .بعائلة وبلد مخبأين
في رؤوسهم.
للمهاجرين الكثير مــن األكـتــاف،
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـل ــوب ،ال ـك ـث ـيــر من
األيدي،
الكثير من األرجل.
يدخلون املتاجر ،البنوك ،محالت
املكاملات الهاتفية ،البارات:
ب ـ ـص ـ ــور م ـ ـ ــؤط ـ ـ ــرة ت ـ ـحـ ــت ذراع،
وتوابيت تحت الذراع األخرى.
ال أح ـ ــد ي ـ ــرى ت ـل ــك األكـ ـ ـف ـ ــان ،تـلــك
الشواهد ،تلك الصلبان،
ت ـلــك الـ ــدمـ ــوع ،ت ـلــك ال ـق ـل ــوب ،تلك
العائالت ،تلك البالد ،تلك الصور،
تلك التوابيت وال تلك السماوات
وال الصحارى.
إنـ ـه ــم ال يـ ـنـ ـظ ــرون فـ ــي ع ـيــون ـنــا،
يعرفون أننا عميان.

ُ
التلفزيون
الشمس في
(كانت
ِ
ُ
ّأما التلفزيون،
ففي الظهير ِة تمامًا.)...

ُ
طريق
حادث
ٍ

ُ
أنصح أحدًا ،بالحيا ِة.
ال
ُ
أنصح،
ال
باملوت أيضًا.
ِ
ّ
ربما...
ّ
بحماقات شخصيةٍ جدًا.
ٍ
َّ
ّ
ـام أقـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ع ـ ـلـ ــى الـ ــطـ ــريـ ـ ِـق
بـ ـ ـ ـ ّـأوهـ ـ ـ ـ ٍ
السريعةِ ،
بني حيا ٍة واقفةٍ ،
ّ
تتبر ُج.
ُ
هتاج،
وموت م
ٍ
ٍ
ُ
ينتظر.
ٌ
شاعر سابق ،تونس
*
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كلمات

فكر

طارق رمضان
أزمة الوعي اإلسالمي المعاصر

ُّ
سجاالت كثيرة أثارها في أوروبا واتهم بأنه يحمل أفكارًا أصولية
والمسلمين:
تحت غطاء الليبرالية .في كتابه الجديد «حول اإلسالم
َّ
تأمالت في اإلنسان ،اإلصالح ،الحرب والغرب» ،انشغل حفيد حسن البنا
في بلورة قراءة حديثة حول اإلنسان واإليمان والسالم والجهاد في
اإلسالم ومعضالت اندماج الجاليات المسلمة في الغرب ،معالجًا بعض
المفاهيم اإلشكالية مثل الرؤية القرآنية لإلنسان
ريتا فرج

يناقش
وجهات
النظر
الغربية
ّالتي ترى
أن اإلسالم
عنيف
بطبيعته

اهـ ـت ــم ط ـ ـ ــارق رم ـ ـضـ ــان ( )1962فــي
مــؤل ـفــاتــه بـقـضـيــة «إص ـ ــاح اإلس ــام
املعاصر والتأسيس التجاه إنساني
وحداثي في الدين اإلسالمي» .أثيرت
حــولــه س ـجــاالت كـثـيــرة ال سـيـمــا في
ّ
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .رأى ب ـع ـض ـهــم أن أس ـت ــاذ
ال ــدراس ــات اإلســامـيــة املـعــاصــرة في
«جــامـعــة أوك ـس ـف ــورد» يـحـمــل أف ـكــارًا
أص ــولـ ـي ــة ت ـح ــت غـ ـط ــاء ال ـل ـي ـبــرال ـيــة،
واعتبر آخرون أنه يسعى إلى إرساء
تـ ّ
ـوج ــه ت ـق ــدم ــي ف ــي رؤيـ ـ ــة املـسـلـمــن
لذاتهم والعالم املحيط بهم.
في كتابه الجديد الصادر بالفرنسية
«ع ـ ــن اإلس ـ ـ ــام وامل ـس ـل ـم ــن :ت ـ ّ
ـأم ــات
ف ــي االنـ ـ ـس ـ ــان ،واإلص ـ ـ ـ ــاح والـ ـح ــرب
والغرب»
De l’islam et des musulmans:
Réflexions sur l’Homme, la réforme,
la guerre et l’Occident Presses du
 2014 ,Châteletانشغل حفيد حسن
َّ
الـبــنــا فــي ب ـلــورة ق ــراءة حــديـثــة حــول
اإلنـســان واإليـمــان والـســام والجهاد
ف ــي اإلس ـ ـ ـ ــام ،وإشـ ـك ــالـ ـي ــات ان ــدم ــاج
الجاليات املسلمة في الـغــرب .يعالج
صاحب «اإلسالم والصحوة العربية»
بعض املفاهيم اإلشكالية مثل الرؤية
القرآنية لإلنسان في اإلســام .يشدد
ع ـل ــى األبـ ـ ـع ـ ــاد ال ــروح ــانـ ـي ــة وال ـف ـه ــم
الكوني تأسيسًا على النص املقدس
ومعنى الحياة بكليتها .يسيطر على
ال ـك ـتــاب ال ـطــابــع ال ـتــأم ـلــي .يــأخــذ في
االعـتـبــار مجمل الـتـســاؤالت الراهنة
الـتــي يـطــرحـهــا مــوقــع اإلس ــام الـيــوم
وراهنيته ،بما يفرضه مــن مقاربات
عربية وأوروبية حول ملفات التطرف
واملـ ـ ــرأة والـ ـص ــراع ال ـس ـنــي ـ الشيعي
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة والـ ـ ـح ـ ــرب

وسيطرة األنظمة االستبدادية.
يركز األكاديمي املصري ـ السويسري
في كتابه على أزمة الوعي اإلسالمي
امل ـع ــاص ــر ك ـم ــا ل ــو أنـ ــه ي ــري ــد ال ـق ــول:
«إن األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي امل ـس ـل ـم ــن ول ـي ـســت
فــي اإلسـ ــام» .يـقــدم ق ــراءة هــادئــة ،ال
تخلو مــن اإلفـ ــراط أحـيــانــا للمسائل
ذات الصلة بــأحــوال املسلمني شرقًا
وغ ـ ــرب ـ ــا .لـ ـ ــذا ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـصــويــب
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل املـ ـف ــاهـ ـي ــم األكـ ـث ــر
عرضة للسجال النقدي فــي الــدوائــر
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة .ي ـ ــرى أن
الـ ـح ــب قـ ــاعـ ــدة واض ـ ـحـ ــة فـ ــي ال ـنــص
الـقــرآنــي وغـيــر قــابـلــة لــانـفـصــال عن
ال ـتــراث اإلســامــي مستشهدًا ُبــاآليــة
ْ
 31م ــن سـ ــورة «آلَ عـ ـم ــران»{ :قـ ــل ِإن
َ َّ
َّ
ُ ُ ُ
وني ُي ْحب ْب ُكمُ
كنت ْم تح ُّبون الل َه فاتب ُع
َّ ُ َ َ ِ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َّ
الل ُه َ ِغ ُفورٌ
الله ويغ ِفر لكم ذنوبكم و
َّر ِح ـ ـ ـيـ ـ ـ ٌـم} .ي ــؤك ــد أن ج ــوه ــر اإلسـ ــام
ي ـن ـهــض وي ـت ـط ــور ع ـلــى الـ ـح ــب؛ فكل
الـتــراث اإلســامــي يــدور حــول تجربة
القلب والعالقة بالرب (.)Seigneur
يخاطب صاحب «اإلصــاح الجذري:
األخ ــاقـ ـي ــات اإلس ــام ـي ــة وال ـت ـح ــرر»
املـسـلـمــن فــي ال ــدول الـغــربـيــة .يشير
فــي مفاصل عــدة إلــى ضــرورة تحمل
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة وال ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس الدراك
أك ـثــر تـصــالـحــا م ــع شـ ــروط ال ـحــداثــة
واالندماج واملواطنة واالنفتاح على
ال ـت ـع ــددي ــة والـ ـش ــراك ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واح ـت ــرام ال ـقــوانــن .تـتـجــاوز األفـكــار
امل ـطــروحــة مـسـلـمــي ال ـغ ــرب وتـقـتــرب
إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر م ــن ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
واإلسالمي ،خصوصًا حني يحذر من
مخاطر العنف الديني الذي اشتد في
السنوات األخيرة.
ال ي ـن ـظــر رمـ ـض ــان إل ـ ــى «الـ ـشـ ـه ــادة»
فــي اإلسـ ــام مــن ال ــزاوي ــة الـتـقـلـيــديــة.
يضفي عليها بعدين :األول شهادة

املــؤمــن فــي إيـمــانــه الـتــي تتخذ قالبًا
ذاتيًا تصاعديًا في العالقة مع الذات
اإللـهـيــة؛ والـثــانــي تـحـ ّـمــل املسؤولية
أمــام البشر؛ فالشهادة بالنسبة إلى
ُ
امل ـس ـلــم تـسـتـبـطــن رس ــال ــة ت ـع ـبــر عن
األنموذج األفضل للشراكة اإلنسانية.
ي ـتــأســس اإلسـ ـ ــام األوروبـ ـ ـ ــي ال ــذي
ِّ
ُينظر لــه طــارق رمـضــان فــي كتاباته
ع ـلــى اإلس ـ ــام امل ـن ــدم ــج م ــع امل ـب ــادئ
وال ـث ـقــافــة األوروبـ ـيـ ـت ــن م ــن دون أن
ي ــؤدي ذل ــك إل ــى االم ـح ــاء .ي ـشــار إلــى
أن عـ ــددًا م ــن ال ـبــاح ـثــن األوروبـ ـي ــن
وال ـ ـعـ ــرب ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى اإلش ـك ــال ـي ــات
التي يطرحها هــذا املصطلح بينهم
األملاني من أصل سوري بسام طيبي،
والـ ـب ــاح ــث ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي الـ ـش ــؤون

اإلسالمية أوليفييه روا الــذي أصدر
ك ـتــاب «ن ـحــو إس ــام أوروب ـ ــي» أشــار
ّ
فيه إلى أن اإلسالم األوروبي املتبلور
خارج «ثقافات املنشأ» إسالم «أقلوي
سكانيًا وسيبقى كذلك» لكنه إسالم
قلق «بــدون سلطة سياسية» يبحث
عن هويته الدينية في فضاء علماني
إسالم
ال يكترث للدين«( .راجع :نحو
ٍ
أوروبي» ـ تعريب خليل أحمد خليل،
دار املعارف الحكمية ،بيروت.)2010 ،
يــدعــو رم ـض ــان مـسـلـمــي ال ـغ ــرب إلــى
ع ـ ــدم الـ ـشـ ـع ــور ب ـع ـق ــدة األقـ ـلـ ـي ــة وأن
عليهم ممارسة شهاداتهم بوصفهم
مسلمني غربيني قــادريــن على قبول
ال ـق ـي ــم ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة .ت ـع ــددت
املحاور التي درسها وترتبط بشكل

مـبــاشــر بــالـفـكــرة األســاس ـيــة للكتاب
ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة واالنـ ـ ــدمـ ـ ــاج
واإلسالموية والراديكالية والهجرة،
ً
مخصصًا للمرأة فــي اإلس ــام فصال
ي ـن ـت ـقــد ف ـي ــه الـ ـ ـع ـ ــادات االج ـت ـمــاع ـيــة
املـ ـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن دون أن يـ ـس ــاج ــل
التخريجات الفقهية التقليدية.
في الجزء الثالث من الكتاب املعنون
«ال ـج ـه ــاد ،ال ـع ـنــف ،ال ـح ــرب وال ـس ــام
ف ــي اإلس ـ ـ ــام» ،ي ـت ـطــرق رم ـض ــان إلــى
ال ـض ــواب ــط ال ـتــي ّأسـ ــس ل ـهــا اإلس ــام
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـج ـهــاد وش ــروط ــه
وأسـ ـب ــاب ــه .ي ـن ــاق ــش وجـ ـه ــات الـنـظــر
ّ
الغربية التي تــرى أن اإلســام عنيف
بطبيعته .يستحضر خالصات بات
يـ ــور (« )Bat Ye›orأي ف ـت ــاة الـنـيــل
ب ــال ـع ـب ــري ــة» ،وهـ ــو االسـ ـ ــم امل ـس ـت ـعــار
لـلـكـتــابــة وامل ــؤرخ ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة من
أص ـ ـ ـ ــول مـ ـص ــري ــة جـ ـي ــزي ــل ل ـي ـت ـم ــان
( )Gisèle Littmanال ـت ــي اج ـتــرحــت
مصطلح ( )Dhimmitudeأو «الذمية».
ينتقد طروحاتها ال سيما قولها إن
شرعن استخدام
اإلسالم كدين غزو ُي ِ
السالح.
يـ ـح ــدد رمـ ـض ــان ال ـ ـشـ ــروط الـخـمـســة
ل ـشــرع ـيــة ال ـح ــرب أو ال ـج ـه ــاد ضمن
األطر التي وضعها الفقهاء والعلماء
في اإلســام ،وهي على النحو اآلتي:
الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ح ــري ــة
الـ ـعـ ـب ــادة ،ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر ،احـ ـت ــرام
املـيـثــاق أو الـعـهــد ،واج ــب التضامن
ِّ
اإلنسانيُ .ينظر لـ مصطلح «الجهاد
االجتماعي» ساعيًا إلى توظيفه في
س ـي ــاق ــات ع ــدة م ــن بـيـنـهــا االن ــدم ــاج
واح ـتــرام الـتـنــوع واالخ ـت ــاف .يحلل
في النهاية قضايا املواطنة وتماثل
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن م ـ ــع ب ـي ـئ ــات ـه ــم ال ـغ ــرب ـي ــة
داعيًا الجاليات املسلمة إلــى الحوار
واملشاركة والفعل واملـبــادرة .يتوجه
«حـ ــول اإلسـ ــام وامل ـس ـل ـمــن :تــأمــات
فـ ـ ــي اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،الـ ـح ــرب
وال ـغــرب» فــي خطابه إلــى الجاليات
امل ـس ـل ـمــة ف ــي الـ ـغ ــرب .ي ـش ـكــل خـطــوة
نوعية لتصحيح الكثير من املفاهيم
اإلس ــام ـي ــة املـلـتـبـســة بــالـنـسـبــة إلــى
األوروبيني ،وإن سيطر عليه أحيانًا
الطابع املثالي ،وغابت عنه املعالجة
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة ل ـل ـم ــوض ــوع ــات
املدروسة.

لمحات

الحبيب السائح

فخري صالح

ّ
حسين السكاف

محمود شقير

ابن قرناس

عبد الرحمن الشيخ

يحكي ال ـجــزائــري الحبيب السائح
فــي «كولونيل الــزبــربــر» (الساقي)،
ق ـ ـصـ ــة طـ ـ ـ ـ ــاوس ال ـ ـح ـ ـضـ ــري الـ ـت ــي
تـ ـكـ ـتـ ـش ــف حـ ـ ـي ـ ــاة ج ـ ــده ـ ــا مـ ـ ــوالي
ال ـ ـح ـ ـضـ ــري .ت ـت ـع ـم ــق الـ ـ ــروايـ ـ ــة فــي
س ـيــرة ح ــرب الـتـحــريــر وتــاريـخـهــا
وتفاصيلها ،وتتوقف عند مرحلة
ما ّ بعد االستقالل ،واالنكسار الذي
خــلـفــه .الـتــاريــخ وال ــذاك ــرة وال ــدم هي
املفردات التي ترافق أحــداث الرواية،
ّ
وتوحد معاناة اإلنسان الجزائري،
فـتـتـقــاطــع م ـصــائــره وخـيـبــاتــه رغــم
اختالف النهايات.

ص ــدرت الطبعة الثانية مــن «إدوارد
سعيد ـ دراسة وترجمات» عن «الدار
ّ
يتضمن
العربية للعلوم نــاشــرون».
الـكـتــاب مـجـمــوعــة مــن امل ـق ــاالت التي
ي ـشــرح فـيـهــا ف ـخــري صــالــح راهـنـيــة
أف ـكــار إدوارد سـعـيــد ،بــن الــدراســة
والـ ـت ــرجـ ـم ــة ،م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى الـ ـق ــراءة
ال ـب ــان ــورام ـي ــة وال ـت ـح ـل ـيــل والـتـفـكـيــك
والتفسير والنقدّ .
يتطرق املؤلف إلى
رؤية املفكر الفلسطيني لحل القضية
ً
الفلسطينية ،ويتضمن العمل فصال
عــن فــرانــز فــانــون فــي تــأويــل سعيد،
إضافة إلى ترجمة بعض مقاالته.

بعد «الرواية العراقية :صورة الوجع
ال ـعــراقــي /ثـمــانــي س ـنــوات فــي عمر
الـ ــروايـ ــة ال ـع ــراق ـي ــة ،»2012-2004
ص ــدرت رواي ــة «كوبنهاغن ـ ـ مثلث
امل ـ ـ ـ ــوت» (ال ـ ـ ـعـ ـ ــارف ل ـل ـم ـط ـب ــوع ــات)
ل ـل ـكــاتــب الـ ـع ــراق ــي ال ــزم ـي ــل حـســن
الـ ـسـ ـك ــاف .الـ ــوضـ ــع الـ ـع ــراق ــي بـعــد
االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي عـ ــام ،2003
ي ـخـ ّـيــم ع ـلــى الـ ــروايـ ــة .ه ـك ــذا يتتبع
حـيــوات ونفسيات العراقيني الذين
عانوا لسنوات من ظلم الديكتاتور،
فيما كانت تنتظرهم معاناة أخرى
مع الجنود األميركيني.

الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي م ــن رواي ـ ـ ــة «ف ــرس
ال ـع ــائ ـل ــة» مل ـح ـمــود ش ـق ـيــر ص ــدرت
أخيرًا عن «نوفل ـ هاشيت أنطوان»
تحت عنوان «مديح لنساء العائلة».
ت ـســرد ال ــرواي ــة س ـيــرة قـبـيـلــة العبد
الــات ،والتبدل الــذي طــرأ عليها في
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،نـتـيـجــة ال ـت ـح ـ ّـوالت
السياسية واالجتماعية بعد النكبة،
والـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي .م ــن خــال
ً
نساء قبيلة العبد الالت ،نقرأ فصوال
مــن تــاريــخ الـعـشـيــرة واسـتـعــدادهــا
لـهـجــر ب ــداوت ـه ــا ،خ ـصــوصــا ج ــرأة
بعضهن في تخطي التقاليد.

ي ـت ـيــح «ال ـش ــرع ــة وامل ـن ـه ــاج ـ ـ ـ نــافــذة
للتعرف على اإلســام من مصدره
ـ الجزء الثاني» (منشورات الجمل)
البن قرناس لنا التواصل مع القرآن
مـبــاشــرة مــن دون وس ـيــط .يعرفنا
الـ ـكـ ـت ــاب ب ــألـ ـف ــاظ الـ ـ ـق ـ ــرآن ،وي ـظ ـهــر
املــواضـيــع الـتــي تـنــاولـهــا واألس ـلــوب
ال ـت ــي ل ـجــأ إل ـي ــه ف ــي ب ـن ــاء ال ـع ـب ــارات
وال ـ ـج ـ ـمـ ــل والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرد الـ ـقـ ـصـ ـص ــي.
وي ـح ـت ــوي ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن األدلـ ــة
واملواضيع التي وردت فيه واألحداث
التاريخية ،والتشريعات اإلسالمية
واألسماء التي ذكرها القرآن.

يـتـتـبــع ع ـبــد الــرح ـمــن ال ـش ـيــخ حـيــاة
جابر برامكي الشخصية وتجربته
األكاديمية في «سيرة جابر برامكي
وتجربته في جامعة بيرزيت (1929
ـ ـ ـ ( »)2012م ــؤس ـس ــة الـ ــدراسـ ــات
الفلسطينية) .تـتــرافــق فــي الكتاب
س ـيــرتــي بــرام ـكــي وس ـي ــرة تــدشــن
«جامعة بيرزيت» كمؤسسة وطنية
أكــاديـمـيــة فلسطينية فــي اإلحـتــال
الـصـهـيــونــي .وق ــد أنـجــز باإلستناد
إلى املقابالت التي أجراها الشيخ مع
برامكي قبل رحيله ،وعلى مذكرات
األخير ووثائق أخرى.
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كلمات
رواية

ّ
خليل صويلح سوريا ،يوميات الدموع
ناهدة عقل
ّ
بإمكان أي ناقد أو قارئ أن يتهم رواية
(دار الـعــن ـ ـ مصر)
«جـنــة ال ـبــرابــرة» ّ
بأنها تـكـ ُـاد ال ُّ
تمت
لخليل صويلح،
األدبي بصلة .وسيكون
لهذا الجنس
ّ
َ
إزاء
ـون
ـ
ك
ـ
ن
ـن
ـ
ح
ـ
ف
،
ـق
ـ
ح
ـ
ل
ا
ً
عـلــى بـعــض ُ ِّ
 166صفحة ،ت َوثق أحداثًا متسلسلة
من التاريخ القريب للحرب السورية؛
ال يـتـبــادر إلــى ذهننا أنـنــا نـقــرأ أدبــا،
َ
واقعيًا كــان أو غيره من أنــواع األدب.
ٍّ
فــي ه ـكــذا ن ــص مـغــايـ ٍـر وم ـشــاكــس ،ال
يــري ـنــا ال ــروا ِّئ ــي م ــن إم ـكــانــاتــه ســوى
أسـلــوب املــوثــق /امل ـ ِّ
ـؤرخ فـيــه ،عارضًا
ع ـل ـي ـنــا رؤيـ ـ ـت ـ ـ ُـه الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ـم ـش ـهــد.

ع ـبــر ص ـيــاغــة ال ـع ـنــاويــن (إن ل ــم نقل
املــان ـش ـي ـتــات ب ـي ـن ـهــا« :م ــوس ــم وحـيــد
الـ ـق ــرن»« ،بـ ــاد ل ــم ت ـعــد م ــوج ــودة إال
ّ
مصورات «غوغل إيــرث»»« ،دائرة
في
ّ
نـفــوس الكتائب املـســلـحــة»)؛ وانتقاء
أحـ ــداث بـعـيـنـهــا لـتــوثـيـقـهــا؛ وإع ـطــاء
األول ـ ــوي ـ ــة ل ـب ـع ـض ـهــا دون ال ـب ـع ــض؛
ّ
يــتـخــذ دور وسـيـلــة إعــام ـيــة خــاصــة
ّ
ومستقلة لرواية ما حدث .باملقابل ،ال
ُ
يمكن ألي منا تجاهل مقدار ما لهذا
األسلوب من قــدرة على جــذب القارئ
وأسره اللتهام صفحات ّ
قصة يعرفها
ِِ
ِ
ِ
سلفًا بالكامل .بــل أكثر ِمــن ذلــك ـ ـ في
م ــا يـ ـخ ـ ّـص الـ ـس ــوري ــن ـ ـ ـ ق ــد عــاشـهــا
ويعيشها بالتفاصيل املكتوبةِ ذاتها.
ُ
ه ـنــا ت ـك ـمــن ص ـعــوبــة غ ـيــر قـلـيـلــة بال
شـ ـ ّـك .ك ـيــف ك ــان بــإم ـكــان صــو َي ـلــح أن
يــدخــل ه ـكــذا م ـغــامــرة أد ّب ـي ــة خ ـ ُ ِـط ـ َـرة،
ْ
إن لــم ُيــراهــن بثقةٍ ًعلى أنــه قــد خـ َّـص
برؤية أكثر شمولية وعمقًا للمشهد
ً
َ
السوري؛ وبالتالي قدرة على أسط َر ِة
هـ ّــذا ال ــواق ــع ال ــدم ــوي دونـ ـم ــا أدوات
ـذه األس ـط ــرة؟ لـيــس بمقدور
فــنـيــة ل ـهـ ِ
فجائعية املشهد وحدها مهما فاقت
ال ـح ـ ّـد أن ت ـكــون سـبـبــا مل ـع ــاودة رؤي ــة
مرةّ .
فيلم سبق أن رأيناه أكثر ِمن ّ
وأما
ُ
ـدق ال ـ ــراوي؛ تـ ّ
ـورطــه الـعــاطـفـ ُّـي مع
صـ
ُ
ذكاء
الشخصيات،
املخرج في توجيهِ
ِ
زاويـ ــةِ الـكــامـيــرا؛ وم ــاء م ــة موسيقى
ّ
الخلفية؛ فهذا كــلـ ُـه مجتمع ضــروري
والزم لتحقيق مثل هذا النجاح .أكثر
ما يجذبك لعالم «جنة البرابرة» هو
قــدرتـهــا عـلــى جعلك ت ــرى نفسك كما
ً
لم ترها قبال في زحمةِ الحرب .تشفق
عليها ت ــارة ،وتلعنها ط ــورًا ،وكــذلــك
ال ـحــال مــع ال ـبــاد أي ـضــا .بــن صفحة
َ
ينقلك صويلح بني شعورين
وأخرى،

عـلــى ُدرج ــة عــالـيــة مــن الـتـنــا ُّقــض :آنــا
ُ
َّ
تصدق أن هذه البالد تستحق اللعنة
التي تنبأ بها األجداد ّ
املؤرخون ،وآنًا
ُ ِّ َ ِّ
جمال
تبكي لشد ِة ما نكل بكل
ٍ وعالمةِ
حيا ٍة فيها.
َ
هول ما يحدث معنا وحولنا نحن
رغم ِ
ُ
املدنيني مــن الـســوريــن ،ال نـقــدر على
اإلفالت من املحاولة املستمرة لنكران
ال ــواق ــع ع ـبــر ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى ح ـكــايــات
نــرويـهــا بعضنا لبعض فــي البيوت
واملـ ـ ّق ــاه ــي وسـ ــائـ ــر م ـج ــال ــس األم ـ ــان
ونستمع إلــى روايــات
املــؤقـتــة .نــروي
ّ
وس ــا ُئ ــل اإلع ـ ـ ــام ع ــن ــا ،ف ـي ـمــا تـضـيـ ُـع
َ
ً
َ
حقيقة ما حدث فعال وسط هذا الزخم
ّ
الفائض عن الحد في التخيل
األدبــي
ِ
والـتـحــريــف وامل ـبــال ـغــات امل ـغــرضــة أو
َّ
حـتــى ال ـع ـفــويــة .ل ـعــل ه ــذا ب ــال ــذات ما
دف ـ َـع ال ــروائ ــي صــويـلــح إل ــى التوثيق
بهكذا لغةٍ حياديةٍ جـ ّـادة ومسؤولة،
ُ ُ
تن ِقذ ما بإمكانها أن تنقذ من بقايا
مخزون الذاكرة األصل ضمن طوفان
ّ
ـذواكــر املـشـ ّـوهــة املتسارعة .تذكرنا
الـ ّ
ببعض ما نسيناه أو
البرابرة»
ة
«جن
ِ
كدنا ننساه مما كــان ظواهر مألوفة
ف ــي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة قــري ـبــة الـعـهــد،
كــال ـش ـعــارات ال ـتــي كــانــت تـكـتــب على
ح ــاوي ــات ال ـق ـمــامــة ،وأخ ـ ــرى أفــرزتـهــا
الـ ـح ــرب ،ل ـك ـنـهــا س ــرع ــان م ــا اخـتـفــت
ّ
لتحل محلها مصطلحات وشعارات
مختلفة تالئم الحقبة الـجــديــدة .ذاكَ
َّ
أن زمن الحرب أسرع بما ال يقاس ُمن
أزمنة السلم العادية كما بتنا نعرف
جيدًا.
ي ـ ـ ـ ـ ــروي ل ـ ـنـ ــا صـ ــوي ـ ـلـ ــح قـ ـصـ ـص ــا ل ــم
نسمعها بفعل العزلة املناطقية التي

فرضت نفسها على جغرافيا سوريا.
الشمال الـســوري وأخــرى
قصص مــن
ِ ّ
مـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب أو ح ــت ــى مـ ــن ال ـط ــرف
َ
اآلخ ـ ــر ال ـق ــري ــب ِم ـ ــن ال ـعــا ًص ـمــة حيث
ً
ُ
يحشد جملة وتفصيال
نعيش .كما
كمية الخسائر املادية واملعنوية التي
ُ
ابتلينا بـهــا ،مـعـ ّـددًا آثــارنــا املسروقة
أو (امل ـق ـت ــول ــة) بـتـهـمــة ال ـك ـف ــر .ي ـقــارن
بــن طـقــوس حياتنا وقوانينها قبل
ّ
تناص
الحرب وبعدها ،ويذكرنا عبر
ٍ
َ
بالشبهِ املرعب بني
عجيب يصطاده،
ِّ
نص اليوم ونص املاضي الذي سبقه
بأكثر من ّ ألــف سنة .يستحضر كتبًا
تــراثـيــة وث ـقــت أحــداثــا مــوازيــة وقعت
ذات يـ ــوم ف ــي دم ـش ــق وحـ ـل ــب ،فـنـقــرأ
َ
ـون ج ــدي ــدة م ــا س ـبــق ّو َك ـتــب ابــن
ب ـع ـيـ ٍ
خلدون وابن عساكر وما وثق شهاب
ّ
ال ــدي ــن ب ــن أحـ ـم ــد الـ ـب ــدي ــري الـ ـح ــاق
فــي يــومـيــاتــه الـتــي نـجــت بــاملـصــادفــة.
عـنــد مـنــاسـبــات ع ــدة أو عـلــى األغـلــب
ُ ُ
م ـف ــارق ــات تـ ـب ــرز م ــدى هـمـجـيــة واق ــع
ال ـي ــوم م ـق ــارن ــة ب ــاألم ــس ،يستحضر
ال ـشــريــف اإلدريـ ـس ــي وم ـح ـيــي الــديــن
ُ
يستحضر روح
بن عربي ،تمامًا كما
ّ
وقت
عمر أميراالي التي ودعتنا منذ ٍ
ق ــري ــب ،ك ـمــا ل ــو ك ــان ي ــرث ــي ف ــي مــأتـ ٍـم
ّ
جماعي كل الرموز القديمة والجديدة
لسوريا يومًا ما ،وجهًا
التي صنعت ً
ومكانة.
وقيمة
حضاريًا
َ
ُ
ف ــي ال ـكً ـتــاب ،ن ـق ــرأ دم ـع ــة ه ــذه الـبــاد
مكتوبة ّ
بفيض صــاف من
ألول م ـ ّـرة
ٍ
وحينها لن
الـحــب والـحـســرة واألل ــم؛
ً
َ
ْ
يـعـنـيـنــا إن كـ ــان م ــا ن ـق ــرأه روايـ ـ ــة أو
تـقــريـرًا إخـبــاريــا أو وثـيـقــة تاريخية.
ي ـك ـفــي ال ـك ــات ــب ه ـن ــا شـ ــرف م ـحــاولــة
ّ
مللمة جروح بالد ممزقة وجمعها في
َ
متحف
خــريـطــة واح ــدة وإن ك ــان فــي
ٍ
اف ـتــراضـ ّـي بـحـســب قــولــه ،نــاهـيــك عن
أنه ـ في زمن شهود الزور ـ يضع بني
أيدينا ســرديــات الشهود الحقيقيني
م ــن الـ ـن ــاس الـ ـع ــادي ــن ال ــذي ــن ع ــان ــوا
وتـعــذبــوا .أولـئــك هــم الضحايا وأهــل
ض ـح ــاي ــا ،وهـ ــم ب ــال ـت ــال ــي أص ـح ــاب
ال ـ ّ
الحق األول في قول كلمتهم عن هذه
ال ـح ــرب .يـتـنـ ّـصــل صــويـلــح م ــن تهمة
امل ــؤرخ أو م ـ ّ
ّ
يتنصل
ـدون الـيــومـيــات؛
ُ
ُ
َ
ِّ
ِمـ ــن دور ال ـ ـعـ ـ ّـراف وامل ـت َـن ــب ــئ امل ـلــحــق
َ
املأساة ّ
بحد
بها .لكن يبدو أن كتابة
ذاتها ُّ
تجر الكاتب إلــى حيث يــرى ما
يوم ويوم ِمن
سيحدث بعد مرور ِ
ألف ٍ
الجحيم الصرف.

كشكول

غازي قهوجي الكلمة الساخرة ...بألف منها
ياسين رفاعية
الكتابة الساخرة مثل العملة النادرة،
وق ــائ ــل ف ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ك ـت ـبــوا
وس ـخ ــروا مــن ال ــواق ــع الـسـيــاســي قبل
كــل ش ــيء ،ثــم بقية أم ــور ال ـح ـيــاة .في
ســوريــا ،كــانــت جــريــدة «ال ــرأي الـعــام»
الدمشقية ،أيــام الديموقراطية ،تنشر
زاوية «بالعربي الفصيح» في بضعة
سطور في صدر الصفحة األولى .وقد
تـ ــداول ال ــزاوي ــة ك ــل م ــن ن ـجــاة قـصــاب
ح ـســن (املـ ـح ــام ــي) وم ـح ـمــد امل ــاغ ــوط
(الـشــاعــر) ال ــذي كــانــت كلمته جارحة
وقــاسـيــة فــي ك ـبــار الـسـيــاسـيــن ،ومــع
ذلك لم يقده أحد الى أقبية املخابرات،
ً
ألن هـ ـ ــذا ل ـ ــم يـ ـك ــن م ـ ــوج ـ ــودًا أص ـ ــا
لــاعـتــداء على املــواطـنــن بسبب ومن
دون سبب .لعل كاتبًا آخر كان يمثل
هذا املستوى ،لكن بأسلوب طبعه ،ولم
يستطع أح ــد أن يـقـلــده وه ــو الــراحــل
أح ـمــد شــومــان فــي زاوي ـت ــه الصغيرة
في صــدر الصفحة األولــى من جريدة
«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» .ك ـ ــان ي ـس ـخــر ب ـق ـس ــوة مــن
السياسيني وغــول الــرأسـمــال الــذي ال
ّ
يحلل وال يحرم .من الكتاب الحديثني

ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال األس ـ ـتـ ــاذ ال ـجــام ـعــي
غ ــازي قـهــوجــي فــي زاوي ـت ــه الـســاخــرة
فــي جــريــدة «الـقـبــس» الكويتية ،ومن
قبل في العديد من الصحف واملجالت
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .يـمـلــك هـ ــذا ال ـك ــات ــب ق ــدرة
ع ـل ــى ال ـت ــاع ــب بــال ـل ـف ـظــة ،فـيـفـســرهــا
القارئ على وجــوه عــدة .كانت زوايــاه
أحيانًا قاسية في تناول السياسيني
الذين يلعبون على الحبال ،وينقلون
البندقية من كتف الــى كتف بني ليلة
وضحاها ،وأحيانًا سخرية ضاحكة
«يفقع» فيها القارئ من الضحك على
غرائب هذا املجتمع وخفاياه وأكاذيبه
ّ
وتلونه حسب مصالحه ،وسحب لقمة
الـخـبــز مــن فــم الـفـقـيــر .كــانــت مـقــاالت
غ ــازي قـهــوجــي املـتـنــوعــة ،وم ــا يكتبه
اآلن في الكويت حديث املجتمعُ .
ويقرأ
أول مــا يـقــرأ امل ــرء الـجــريــدة بــن يديه،
ّ
ببراعة قل نظيرها ،فلفت أنظار الناس
في هذا التخصص أكثر من نشاطاته
األخـ ــرى فــي ال ـتــدريــس األكــادي ـمــي أو
املـ ـس ــرح أو امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ــؤت ـم ــرات
الــدول ـيــة .ه ـكــذا ك ــان حــريــا بــ»الـحــركــة
الثقافية في لبنان» ،أن تكرمه بكتاب
تحت عـنــوان «غ ــازي قهوجي ـ ـ فنانًا

وأدي ـ ـبـ ــا» ج ـم ـعــت ب ــن دف ـت ـي ــه ك ــل مــا
ُ
ك ـت ــب ع ـنــه ف ــي ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
والـ ـع ــربـ ـي ــة .الـ ـكـ ـت ــاب أع ـ ـ ـ ــده ال ـش ــاع ــر
الـســوري عبد الـقــادر الحصني ،وقدم
لـلـكـتــاب ،ال ـنــاشــط الـثـقــافــي والـشــاعــر
ب ــال ش ـ ــرارة ،م ـن ـهــا« :أنـ ــت تـسـتـحــق،
وأنت في كامل بوحك وعمرك وأناقتك
ُ
وف ـنــك أن تـ ـك ـ ّـرم ،وتـسـتـحــق وق ــد أخــذ
املــوج الــذي يعزف على أرغــن الشاطئ
ّ
للمكرم ـ والنسيم
في صور ،بلد املولد
الذي يسري في مساءات نساء التوت
والرمان والتبغ ـ أخذًا (املوج والنسيم)
يقتفيان أوجاعنا ويغلبان كل واحد
منا على أمره ،فيما نحن ال نستسيغ
أن ن ـس ـلــك خـ ـط ــوات الـ ــى ال ـخ ـلــف ـ ـ ـ ثم
إنهما أخــذا ـ ـ بأيدينا الــى عمر منهك
بـتـنــاقـيــه نـسـتـحــق أن ن ـت ــذك ــر» .حفل
الـكـتــاب بـمـقــاالت كـتـبــت عــن املحتفى
بــه ودراس ــات ّ
ثمنت أسلوبه الجميل
وتــاعـبــه باللفظة .ومــن الــذيــن كتبوا
عنه ،كاتب هذه الكلمات أيضًا .جميل
أن ّ
يكرم الكاتب والشاعر والفنان في
ّ
حياته ،حتى يــرى بــأم عينه مــا فعله
في مملكة الكتابة من موهبة ومعرفة
باملجتمع الذي ولد فيه.
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ضيف وكتاب
عيسى مخلوف

إيف بونفوا
في عين الصورة
ّ
ال يمكن ّ
بالتحوالت التي طرأت على العالم في
تتبع املسار الشعري الراهن دون ربطه
العقود األخيرة ،ودون األخذ في االعتبار الثورة التقنية والتكنولوجية وانعكاسها
ّ
على حياتنا اليومية وفي مجاالت اإلبداع كلها.
اكتشاف الصورة الفوتوغرافية في فرنسا في القرن التاسع عشر ،كان فاتحة للنظر
الــى الكائنات واألشـيــاء مــن زواي ــا جــديــدة لــم تكن مألوفة على اإلط ــاق .ولقد طرح
ذاك االكتشاف عالمات استفهام كثيرة على املبدعني في جميع الحقول بصورة
ّ
باألخص ،فرصدوا االختالف القائم بني «وظيفة»
عامة ،وعلى الفنانني التشكيليني
اللوحة ووظيفة الصورة ،قبل أن تصبح الصورة الفوتوغرافية ،هي أيضًا ،فنًا قائمًا
بذاته.
في كتاب الشاعر والباحث الفرنسي إيف بونفوا «الشعر والصورة الفوتوغرافية»،
ّ
الصادر حديثًا عن دار «غاليليه» في باريس ،تطالعنا تلك النظرات الشاردة لكل من
بودلير ورامبو وماالرميه ،التي التقطها املصورون الكبار األوائــل من أمثال نادار
وكارجا .تلك النظرات كانت اإلشــارة الوحيدة إلى عبورها في الزمان واملكان ،قبل
ّ
وتتحول إلى غياب يشبه األنهار الجوفية التي تتحرك في باطن األرض.
أن تنحسر
ّ
ّ
الصورة تلتقط العابر ،إذًا ،وتؤكد على غيابه .لكن دورها ال يتوقف عند هذا الحد.
ُ
إنها أيضًا ابنة ّ
املخيلة ومــا تضفيه على العني التي تــرى ،تأخذها الــى مـطــارح لم
ّ
التخيل،
تحسب ّأن باإلمكان الــوصــول إليها .يصبح الثابت فــي الـصــورة ،وبفعل
ّ
متحركة .إنه االنطالق من املحدود الى الالمحدود ،كما الحال في الشعر .وهذا
حالة
ما تعلنه عبارة رامبو الرائعة عن الصور فتكشف ما فيها ،أحيانًا ،من املؤاساة
َ
لقلب اإلنسان املشتعل بنار الحزن ،وقد وردت في قصيدة «بعد الطوفان»ُ ،مفتتح
الزجاجي الكبير الذي ما زال يسيلَ ،
ّ
نظر األطفال الذين في
«إشراقات»« :في البيت
ِحداد إلى َ
الصور الساحرة».
الحديث عن الصورة الفوتوغرافية ،في كتاب بونفوا ،يشتمل على اللوحة الفنية،
ّ
املستجد .ابتكار الصورة
وعلى العالقة بني الضوء الطبيعي والضوء االصطناعي
الفوتوغرافية واكـ َـب اكتشاف الكهرباء الــذي ّ
تغيرت معه مظاهر األشياء واتخذت
ّ
ً
أشكاال أخرى ّ
حددتها أضواء املدينة الجديدة .الشعر ،هنا ،يغطي النثر أيضًا ،النثر
ّ
املتألق في ّقوة حدسه وكثافة رؤيته الذي يرتقي إلى الحالة الشعرية ،كما في ّ
نص
بعنوان «الليل» للكاتب الفرنسي غي دو موباسان ،وقد أثبته بونفوا في نهاية كتابه.
ً
ّ
يتحدث موباسان عن جـ ّـادة «الشانزيليزيه» ،ليال« ،حيث املقاهي
في هــذا النص،
التي تعبق فيها املوسيقى تبدو مواقد نــار مشتعلة في أوراق األشـجــار .أشجار
الكستناء وقد لفحتها اإلضاءة الصفراء فبدت كما لو أنها مرسومة رسمًا ،وتتخذ
ّ
موم َضة» .موباسان رصـ َـد الضوء الــذي َّ
ّ
الجادة
شع في
هيئة أشجار
فوسفورية ِ
ّ
الباريسية ّ
األهمّ ،أول عهدها بالكهرباء ،فصورها بكاميرا كلماته الفائقة الحساسية.
ونــاحــظ ،فــي هــذا السياق ،مــدى التقارب بينه وبــن بودلير الــذي ّ
سجل هــو أيضًا
ّ
التحوالت التي طــرأت آنــذاك على «باريس القديمة» ،كما كــان يحلو له أن يسميها.
وفي حني كان بودلير ينظر إلى باريس ّ
املتغيرة ،ويكاد يرى فيها ما يشبه اإلخراج
ّ
ّ
املسرحي للخواء ،ظل موباسان ،بخالف ذلك ،يحلم بخالص ما ،حتى لو تساءل عما
إذا كان نهر «السني» ما زال يجري!
َ
وصف موباسان الشوارع والساحات والصروح .وصفها وهي تنبسط أمام عينيه
َ
يسجل بصماتها في املكان .كان الكاتب ّ
بصمتّ ،
يصور بألوان حروفه األشكال التي
ّ
ّ
الفوتوغرافية كانت ال تزال تظهر باألسود واألبيض فقط،
يراها ،في حني أن الصورة
ّ
الرمادي.
أو باألحرى بما هو أقرب الى
الصورة الفوتوغرافية ّقدمت اقتراحات جديدة للبصر .نظرت إلــى الكائن وأثــارت
حوله الشكوك طاملا ّأن وجوده عابر إلى هذا ّ
الحد .الظاهر الذي في الصورة ينفصل
ُ
عن مجرى الحياة ،وعن معناها .بني املشهد الواقعي وصورته ،يطرح السؤال حول
ّ
وتتبصره هي أيضًا آيلة الى الزوال.
حقيقة هذا الواقع ،وخصوصًا ّأن العني التي تراه
ّ
الصورة الفوتوغرافية ال ّ
تصور الكائن في كلية وجوده ،بل تلتقط ومضة واحدة من
حياته لحظة تالشيها .الصورة الفوتوغرافية ّ
عداء يلهث وراء املوت ،وهي تأتي من
َ
جهة الفقد والغياب .فما كان منذ لحظة ،لن يكون بعد اليوم على اإلطالق .النظرات
َ
التعبير األساسي في وجوه
جامدة والصورةّ ،أي صورة كان ،ال تستطيع أن تلتقط
من أحببناهم ولم يعد لهم وجود.
ّ
تحيلنا أسئلة الصورة الفوتوغرافية إلى موضوع التقدم التقني والتكنولوجي الذي
شهده الـغــرب الصناعي بــدءًا مــن الـقــرن التاسع عشر ،وانعكاس هــذا التقدم ،كما
سبق أن ذكرنا ،على اإلبداع بصورة عامة ،شعرًا ونثرًا وفنونًا .كتاب بونفوا الجديد
«الشعر والصورة الفوتوغرافية» ّ
يتميز في تركيزه على العالقة بني الصورة والكتابة،
ّ
ويأتي في سياق الكتب التي صدرت في فرنسا لكتاب ومفكرين وعلماء اجتماع
وأنتروبولوجيا ،ومنهم بيار بــورديــو فــي دراســاتــه عــن االستعماالت االجتماعية
للصورة ،وروالن بارت في كتابه «الحجرة ّ
البينة» الذي يشكل مرجعًا أساسيًا في
ّ
بالحب والوقت واملوت ،وريجيس دوبريه في
تحليل الصورة الفوتوغرافية وعالقتها
َّ
كتابه «الصورة املدهشة» ،ويــؤرخ فيه للمشهد املصور منذ مغارة «شوفيه» التي
ً
ترقى رسومها إلى أكثر من ثالثني ألف سنة ،وصوال إلى يومنا هذا.
الفوتوغرافية ٌ
ّ
ّ
عني
الفوتوغرافية تنقل حقيقة ُالواقع؟ الصورة
من قال ّإن الصورة
َ
ُ
مفتوحة على َ
العدمَ ،م َلمح اللحظة وهي تنفق ،خدعة ّ
األبدية لنفسها قبالة النهر الذي،
ً
ّ
فجأة ،لم يعد يتدفق.
Yves Bonnefoy - «Poésie et photographie» - Éditions Galilée - Paris.
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كلمات

كتابي األول

ُ
في ّ
التي تحتل واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة ،نفتح هذه الصفحة
الجديدة
اإلصدارات
ى
حم
ّ
لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي
لالحتفاء بالكتب األولى
أول في الكتابة.

عادل محمود
قمصان زرقاء للجثث الفاخرة

كثيرون هم الذين فكروا في كتابة
«أول شيء» أو «املرة األولى».
أول سـ ـف ــر .أول بـ ـي ــت .أول ك ـت ــاب.
أول فـ ـ ـت ـ ــاة ...إلـ ـ ــخ .ه ـ ــذه «األوائ ـ ـ ـ ــل»
الـ ـت ــي ت ـم ـض ــي ك ـل ـه ــا ،ل ـك ــي ت ـغ ــدو،
ف ـ ــي الـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة ،م ـ ـص ـ ــدرًا ل ـل ـح ـن ــن،
ومستودعًا للذكريات ،وانتباهًا إلى
ما كان ،وما لن يكون.
وأعتقد أن هناك من يستمتع بتالوة
ه ــذا امل ــاض ــي ال ــراس ــخ ف ــي محطات
عـنـيــدة ،فيكتب ،كــاملــؤرخ الحيادي
امل ــزع ــوم ،وصـفــا لـلـحــدث فــي مكانه
ّ
وزمانه .ولكن ثمة من ال تمتعه أبدًا
هــذه الـتــاوة ،ألنها تستحضر ،في
الــذاكــرة االنفعالية ،لحظة الجمال،
أو طـعـنــة ال ـب ـشــاعــة ،كــأن ـمــا تـحــدث
اآلن.
ً
كـيــف يمكن الـحــديــث مـثــا عــن أول
ُ
طني»
حب من دونُ تلك الرجفة في «ب ّ
املــاضــي ،و»أذي ـ ــن» مــن كــانــت تــرتــب
الوسائد ،وتطهو األحــام .ولم يعد
أحــد يـعــرف أيــن هــي ،اآلن ،فــي بالد
التيه الواسعة؟
كيف يمكن الحديث عن أول سجن،
وأول ألم في خاصرة األمل؟
ّ
مع ذلــك ،ســوف نعترف كلنا ،كتابًا
ّ
وقـ ـ ـ ّـراء ،بــأنـنــا جـمـيـعــا مــؤل ـفــون من
امل ــاض ــي ،وأن إقــامـتـنــا ،كــأشـخــاص
م ــؤقـ ـت ــن فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ت ـط ــول
ليس في التقويم ،وشهادة امليالد،
وإنـمــا فــي اللحظات التي أصبحت
ثمينة عـلــى نـحــو م ــا ،فــي الـسـعــادة
واالنـتـبــاه إلــى مــا ينبغي أن نقدمه
للحياة التي قدمت لنا ...الحياة .أما
الكتاب األول ...فمن الصعب وصف
ُمتعتني هائلتني في حضن الكتاب
األول :املتعة األولــى ،لحظة القبض
على ثمن الكتاب .والثانية ،مالمسة
النسخة األولى ،وتقليب صفحاتها.
نوع
أما اإلهداءات ،فتلك متعة من ً
تــوزيــع الحلوى على امل ــارة ،تحية
ملولود.
كتابي األول دي ــوان شعر عنوانه
«قمصان زرق ــاء للجثث الفاخرة»
صدر عن «وزارة الثقافة السورية»
عــام  .1978معظم قصائد الديوان
كـتـبــت ف ــي مــدي ـنــة بــرلــن األملــان ـيــة
ح ـي ــث ك ـن ــت فـ ــي دورة ص ـحــاف ـيــة
لثمانية أشـهــر .كــان داف ــع الكتابة
ه ــو ال ـغــربــة بــاملـعـنــى الـ ـس ــاذج ،أي
التغير املـفــاجــئ فــي الـلـغــة ،ونمط
الحياة اليومية ،وغياب األشخاص
املــألــوفــن ،واألم ــاك ــن ،ون ــوع الـبــرد،
وًايـ ـض ــا م ــا تـفـعـلــه ذاكـ ـ ــرة املــدي ـنــة

األمل ــانـ ـي ــة امل ـق ـس ـمــة إل ـ ــى ش ـطــريــن:
بــرلــن الـغــربـيــة ،وبــرلــن الشرقية.
وكان التقسيم ـ كما تعلمون ـ بناء
على مــا ُيسمى «خــريـطــة الـبــوط».
ح ـيــث وص ــل ال ـج ـنــود ال ـ ــروس من
الشرق ،وحيثما وصل األميركيون
مــن ال ـغــرب ،انتهى رســم الخريطة
ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـن ــازي ــة ب ـعــد ال ـح ــرب،
(ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ح ــديـ ـق ــة ب ـيــت
فـ ــي ب ــرل ــن ال ـغ ــرب ـي ــة والـ ـبـ ـي ــت فــي
الشرقية).
الـ ـغ ــرب ــة ،ل ـق ـصــر امل ـ ـ ــدة ،ك ــان ــت مــن
ال ـ ـن ـ ــوع غـ ـي ــر امل ـ ــؤل ـ ــم أبـ ـ ـ ـ ـ ـدًا .ن ـحــن
عائدون إلى بيوتنا في يوم محدد
م ـح ـجــوز ع ـلــى الـ ـط ــائ ــرة .ولـكـنـهــا
كانت البروفة التي فتحت الشهية
على الــدهـشــة مــن تفاصيل العالم
ال ــواس ــع .وك ــان ــت مـلـيـئــة بــالـظــال
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـت ــدع ــي امل ـ ـق ـ ــارن ـ ــات مــع
بلداننا املختلفة وأن ـمــاط عيشنا
وتفكيرنا.
ك ــان ــت ال ـك ـت ــاب ــة ضـ ــروريـ ــة لـ ــي ،ثــم
أصبحت ممتعة ألن زمــاء املعهد
الصحافي ،من بالد متعددة ،كانوا

يـسـتـمـتـعــون ب ـق ــراء ت ــي الـقـصــائــد
الجديدة .وكنت أعرف النثر اآلتي
مــن ذاك ــرة املـكــان وليس مــن واقعة
القصيدة ،حيث كان الشعر وسيطًا
بني االثنني.
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األول ،فـ ـي ــه ال ـح ـم ــاس ــة
املـتــوهـجــة ل ـقــول ش ــيء ،ول ـكــن فيه

الديوان األول فيه الحماسة
المتوهجة لقول شيء ،وفيه
نقص الخبرة في تكوين االنسجام
بين ما تقوله وكيف قلته
نـ ـق ــص الـ ـخـ ـب ــرة فـ ــي تـ ـك ــوي ــن ذل ــك
االنـ ـسـ ـج ــام ب ــن م ــا ت ـق ــول ــه وك ـيــف
ق ـ ـل ـ ـتـ ــه .ب ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة وجـ ـس ــده ــا
ال ـش ـع ــري .ل ـك ـنــه م ــع ذلـ ــك يـنـطــوي
ع ـل ــى الـ ـتـ ـج ـ ّـرؤ ع ـل ــى ل ـغ ــة ال ـش ـعــر
وم ــوض ــوع ــات ــه .وقـ ــد ك ـتــب ال ـنــاقــد
محمد جمال باروت كتابه «الشعر
يكتب اسمه» في أول عملية إظهار

وتوصيف ملا سماه «شعر الحياة
ال ـي ــوم ـي ــة» ،مـسـتـعــرضــا تـجــربـتــي
في هــذا الــديــوان ،مع تجارب نزيه
أبــو عفش ،ومـنــذر مـصــري ،وبندر
عبد الحميد .ولقد كان على غالف
الـ ـكـ ـت ــاب م ـق ـط ــع مـ ــن قـ ـصـ ـي ــدة فــي
الــديــوان،ع ـنــوان ـهــا «ع ـمــي إي ـف ــان»:
«بـيــاع ال ــورد /ال ــذي يــؤكــد أن مئة
عـشــق مـمـكــن /ومـئــة ي ــأس ممكن/
وم ـ ـئـ ــة م ـ ـ ــوت مـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن /...ل ـ ـ ــو ،بــن
ص ــدغـ ـي ــك ال ـ ـبـ ــائ ـ ـسـ ــن /،وض ـع ــت
شـمـســا ص ـغ ـيــرة /وأغ ـن ـيــة تنكش
بها أسنانك».
وأعتقد ،اآلن ،أن تجربتنا في تلك
األي ــام كانت «ســاذجــة» .هكذا أرى
ت ـجــرب ـتــي أنـ ـ ــا ،ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وذل ــك
ألن الـشـعــر الـحــديــث ،عـمــومــا ،كــان
يـ ـ ـج ـ ـ ّـرب ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ،ف ـ ــي ن ـ ـ ــوع مــن
االسـتـعــاء على املــاضــي الشعري،
إلن ـتــاج هــويــة فنية مختلفة .وأنــا
فــي ه ــذا الـكـتــاب األول أمـعـنــت في
نثرية قصيدة النثر حتى أصبحت
م ـق ـط ـعــا ص ـح ـف ـي ــا .وأعـ ـتـ ـق ــد أن ـنــي
خالفت ما صرت أعتقد به ،الحقًا،

وه ــو ضـ ــرورة م ــلء سـلــة املـهـمــات
بعدد هائل من ورق الكتابة املمزق:
«سلة املهمالت ،واملمحاة ...أدوات
الكتابة».
فــي قصيدة عــن القنيطرة ،املدينة
السورية املحررة ،نأخذ هذا املقطع
كشاهد على نثرية النثر.
«وف ـ ــي ك ــل مـ ـ ــرة /:ت ـه ـتــرئ أح ـجــار
ال ـق ـن ـي ـطــرة ب ــال ـن ـظ ــرات امل ـش ـف ـقــة/.
وتنتظر ساكنيها القدماء /تنتظر
م ـجــدهــا ال ـق ــدي ــم ،وح ـي ــاة املنفيني
الغرباء /وحيدة تبقى ،كل يوم ،في
قبضة الليل /واملــراصــد… واألمــم
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة /...ولـ ـ ــم ي ـس ـك ـن ـهــا أح ــد
سـ ـُـوى /:بـضــع دج ــاج ــات ،وقـطــط،
واملحافظ».
عندما عرض الدكتور نوفل نيوف
ت ـق ــري ــره ع ــن الـ ـكـ ـت ــاب ،كـ ـق ــارئ فــي
هيئة الـتــألـيــف والـنـشــر فــي وزارة
ال ـث ـقــافــه ،مــوص ـيــا ب ـن ـشــره .ق ــال له
األسـ ـت ــاذ أنـ ـط ــون م ـقــدســي (مــديــر
الهيئة)ّ :
عرفني بعادل.
ذهـ ـب ـ ُـت .فــاسـتـقـبـلـنــي ذلـ ــك الــرجــل
ال ـس ـت ـي ـن ــي املـ ـبـ ـتـ ـس ــم ،وتـ ـكـ ـل ــم عــن
ضرورة أال نجعل الكتاب ،أي كتاب
ً
ق ــاب ــا ل ـل ــرف ــض .م ــن أجـ ــل صـفـحــة
مـ ـلـ ـع ــون ــة ،أو ف ـ ـكـ ــرة ثـ ــانـ ــويـ ــة ،أو
أطروحة مكتوبة بلغة استفزازية.
هذه أيضًا مسؤولية الكاتب ،حني
يــؤمــن بـتــدرج وب ــطء الــوصــول إلى
امل ـع ــرف ــة ون ـش ــره ــا .ذلـ ــك ألن حقل
األفكار والجمال ليس مما يفضله
رق ـب ــاء ال ـح ـكــومــة دائـ ـم ــا .وبـعــدهــا
طـلــب م ـنــي ،بـكــل ل ـطــف ،أن أح ــذف
مـقـطـعــا م ــن «فـ ـج ــاج ــات» قـصـيــدة
ً
سياسية قائال:
ـ أن يطبع هذا الديوان أهم من بقاء
هذه القصيدة.
اآلن مـ ـض ــى عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــي األول
 37س ـ ـنـ ــة .وب ـ ـعـ ــده ك ـت ـب ــت خـمــس
مجموعات شعرية ورواي ــة وكتبًا
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ...سـ ــأتـ ــذكـ ــر تـ ـل ــك األي ـ ـ ـ ــام،
أي ــام الـفـتــوة فــي ع ـضــات الـحـيــاة،
أك ـثــر مـمــا أتـعـلــق بـمــا كـتـبــت .تلك
األيــام ،حني لم تكن بعد قد أكملت
ُّ
َ
هزيمتها كــل خـيــارات الـعــرب «في
ال ـحــرب وف ــي ال ـس ــام» .وح ــن كــان
أول ك ــل ش ـ ــيء م ـب ـه ـجــا .ك ـم ــا ك ــان
دائـمــا ،أعتقد أن الشعر مؤلف من
مواد مؤملة .ولكنه ُيحيل األلم الى
نغمة مــا فــي ال ــوج ــدان .اآلن ،أكثر
من أي عصر ،الحب من أهم أدوات
الكتابة!
* شاعر وكاتب سوري

